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INTRODUCTION. 

The Upanishads published in this volume belong, with the 

exception of the Aruna and the Bahvricha, to the Saubhigya 

Kanda of the Atharva Veda. Some reader may ask why they 

are published in this series of Tantrik Texts seeing that they 

are not Tantras; nor can they be called (as some might do) 

Tantrik Upanishads for there does not exist any such thing, 

To the followers of the Agama Upanishad is Upanishad and of 

authority as Shruti and not a Tantrik or otherwise qualified 

Upanishad. In fact the adjective Tantrik is largely a western 

term. In the Sita Samhiti (I. 5. 4.) the expression “Tan- 

triki” is used as a form of worship distinguished from the Vedik 

form in ritualistic details. The verse, where the expression 

vecurs, says that Pari Shakti may be worshipped according to 

Vedik or Tantrik rites according to the Adhikara of the wor- 

shipper. A follower of the Agama calls himself an Agama- 

vidi, Kaula, Shikta, Shaiva and so forth. The Tantras are a 

recognised part of the scriptures of that which is generally called 

“Elinduism.” The Stta Samhits (I. 1. 12) says the Purinas 

are of authority in the same way as the different Agamas 

(Kémik& &c.) The commentator speaks of the Agamas as 

of equal authority with Shruti (Shvuéisdmya) and he further 

says that fora full understanding of the Vedanta it is necessary 

to know among other scriptures the Agama. 

The Upanishads here published are accorded a place in 

this series because they contain doctrine and practice of and are 

referred to as authority by the Agamavidins. The Agamas 

are based on and areas Professor Grunwedal has pointed out 

in his “Der Weg Nach Sambhala” a continuation of the Vedas 

(Die Tantras sind eben die fortzetzung des Vedas). It is of 

interest to here note that, for reasons which have not yet been 

explained, the Tantra Shistra at any rate in its Shikta form 

appears to have a special affiliation with the Atharva Veda. 

This however dues not of course mean that Mantras and 
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Yantras, Chakras or other elements of Upisan\ belong to this 
Veda alone as appears in this Volume from the Arun& Upa- 

nishad which belongs to the Krishna Yajurveda and Bah- 

vricha which belongs to the—kigveda. The authority ‘ofthe 

Atharva Veda has been called फ ` question. The argument is 

that as the Vedas are spoken of as Trayi Vidy& it is only the 

Rik, Yajus and Sima which are the original Vedas, The 

Atharva Veda is said to be of later date. Reference is made 

to the fact that it is replete with ritual and magic. The mean- 

ing however of the term Trayi Vidyi is not understood. 

Trayi does not refer to the number of the Vedas but to the 

three Kandas, Karma, Up‘san’ and Jnana. [Sce among others 

Righava Bhatta under Sharadatilaka 1 1.) The “ three-fold 

knowledge” has therefore nothing to do with the number of the 

Vedas. The word “Veda” signifies four, as when it is said of 

Brahmi, that he is VedavAhu or Fourarmed. There are Brah- 

manas who are called Chaturvedis (proficient in the four Vedas 

just as there are others called Trivedis and Dvivedis. Not 

merely, the Atharva Veda but the othersalso contain ritual 

injunctions. The name Atharvan occurs in the other three 

Vedas. The four classes of priests are also well-known, 

namely, Adhvaryu, Tfoté, Udgat& and Brahma the last of 

whom superintend the work of the other Ritviks. It 15 said 

by some that the Atharva Veda is named after a great Brahma 

who belonged to the line of AngirA. In the Mundaka Upa- 
nishad (I. 1.) that Brahm’ communicated to his first. born son 

Atharva the Brahma-vidy& which is the storehouse of all 

Vidyd and Atharva communicated it to Angira. (See also as to 

this Veda, Stita Samhiti I. 1. 44—48; MaArkandeyapurAna 

Ch. 102; Karma Purina Ch. 49). From a Brahmanik stand- 

point it is an error to attribute to any Veda or Upanishad 

higher authority than the rest. The Stita Samhita (I. 1. 37, 

38) says ‘‘Veda is one and the goal thereof is one also, but it is 

divided into different ShAkhas or branches” and as such the 

“Vedas verily are endless” (47८ var vedih). Madhavacharya 

in his commentary to the above verses cites the Shruti text. 
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“These verily are Vedas—the Vedas verily are endless," 

(Vedéh vé cte ananté vat vedéh). There is yet no contra- 

diction here. Though Shruti is endless it points to one Veda 

or Truth. Some only of the Upanishads of the Atharva Veda 

have been published. The Asiatic Society of Bengal has 

published 27 of the Atharvana Upanishads with commentary 

of Narayana, as also one page of the Garudopanishad. The 

Government of Bombay has published eleven Upanishads of 

the Atharva Veda including the Garudopanishad with (in the 

case of two of them) the commentaries of Naérdyana and 

Shangkarénanda. Seven have the commentary of Niriyana and 

the rest are without any commentary. The Anandishrama of 

Poona has published a volume contaning 32 Upanishads some 
of which belong to the Atharva Veda, a number of these have 

commentaries both by NarAyana and Shangkarinanda. The 

Theosophical society have published two volumes containing 

40 Upanishads the first of which was edited by Dr. Schrader 

and the second containing Yoga Upanishads by Pandit 

Mahadeva Shastri together with the commentaries of Brahma- 

chiri. Some of these belong to the Atharva Veda. Sriyukta 

Mahesha Chandra Pala published some Upanishads of this Veda 

in Bengali character with Bengali translations. The Nirnaya- 

sieara Press of Bombay has published a volume containing the 

text only 108 Upanishads which is erroneously believed by 

not a few to be acomplete list. Preference (it may be here 

observed) has been given to some Upanishads because of the 

authority which they gained by reason of Shangkaracharya’s 

commentaries on them. Doubtless this fact is proof of their 

authority but it does not necessarily follow that the Upanishads 

not so dealt with by him are without authority. He may 

neither have had the time nor considered it necessary to 

comment upon other Vedanta Shastras as did Appaya Dikshita, 

Narayana, Shangkarananda and others. 

In this volume are published the Kazlosan:shad the 

Tripuramahopanishad, the Kéttkopanishad, the Advatta- 
bhdvanopantshad, the Téropan:shad, the Arunopanishad, the 
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Bahvrichopanishad, and the Bhdvanopanishad. The first four 

are here published for the first time. The Venkateshvara 

Press of Bombay has in the volume named Shiktapramoda 

included TAropanishad which however isa different Upanishad 
from that which is here published under the same name though 
it is possible that what is there and here published may belong 

to one and the same Upanishad. The text of the Arunopa- 
nishad here published is a different work from that of the 

Aruneyopanishad published in the 108 Upanishads of the 

Nirnayasdgara Press. Therefore these two texts here pub- 

lished under these two names are also published for the first 

time. The BhAvanopanishad has been previously printed by 

the Mysore Government but not the Prayega or practical 

application of its directions which is now published for the 

first time. To three Upanishads (Kaula, Bhavana and Tripura- 

maha) are attached the commentary of the great Bhiskarardya 

an exponent of Kadimata. To the Bhivanopanisad and 

Tripurimahopanishad are also added short commentary by 

Appaya Dikshita, with the Arunopanishad is given the com- 

mentary by Lakshmidhara. The rest are published without 
commentary as it has not yet been found possible to secure any. 

The Kaulopanishad is as it were the seed of the Kaula 

doctrine and form of worship which is amplified in the 

Kulirnava and other Tantras and Sambhitis. There appear 

to have been differing forms of Kaula worship as evidenced by 
the commentary of Lakshmidhara on the Saundaryalahari 

who was himself a Kaula and a man of great learning but spoke 

with severe condemnation of some of the practices of what 

he calls the Uttara or Northern Kaulas. BhAskarariya, a man 

of considerable breadth of view and tolerance, condemns any 

depreciation of the faiths and rites of others. 

Commenting on the Riks of the Kaulopanishad which 

say :—‘Even weak argument may be valid” (Anydyo nydyah) 

and “Condemn not others” (Lakdu na ntudydt), Bhiskara says 

that some times it so happens that an objector by reason of his 

own weakness is not able to state his case rightly. With regard 



INTRODUCTION 5 

to the injunction not to condemn others he says that different 

Darshanas are of authority for different people according to 

the path they pursue and their respective Adhikara, A man 

who is not an Adhikari for a particular Darshana should not 
be initiated therein. It is on this account, says Bhadskarardya, 

the Lord (गप, ITI. 26) has said that men are not to weaken 

the faith of the ignorant in the efficacy of ritualistic observances. 
This Upanishad isan enquiry (/J77nésd=Judnéya vichérah) 

relating to Dharma or Vimarsha Shakti. Vimarsha Shakti is 

Dharma because she is inherent in the Brahman who is the 

possessor of Dharma (Dharmi). In this Upanishad the one- 

ness of Brahman with Vimarsha Shakti and with the universe 

is established, One of the Riks says Adharma, that is, the 

Nishkala Brahman is Dharma (Adharma eva dharmah). This 

is the same thing as saying that Shakti or Dharma is not 

separate from that in which she inheres (AdhAra) which is here 

the Brahman. Towards the end of the Upanishad is to be 

found the injunction against the indiseriminate = preach- 

ing of Kaula (Kula faith and doctrine). Kaulapratishthing na 

kurydt. This is because it is likely to be, as it often is in fact, 

misunderstood as by persons who say that the Doctrine teaches 

and sanctions among others things incest. (See introduction to 

the Karpfradi Stotra in this series). The Upanishad ends by 

saying ‘Be the equal of all’—(Sarvasamo bhavet). “Such an 
one becomes liberated”—(Sa mukto bhavatr). 

The Bahvrichopanishad which belongs admittedly to the 

Rig Veda is here printed with a commentary by Appaya 

Dikshita. This speaks of Sadividy’ besides Kadi and Hadi. 

Appaya in his commentary gives the first Kata of cach of the 
three VidyAs. 

The Tripuramahopanishad consists of 16 Riks. Bhis- 

karariya who quotes the eighth Rich in his commentary 

to the NityAshodashikarnava Tantra (Ch. I, vv. 118, 119) 

speaks of it as belonging to the Shaunakashdkh& of the 

Atharva Veda and according to the Triplicane text of 

the commentary on the Kimakalivilisa wherein the same 
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Rik has been cited under verse 17, it belongs to the 

SAngkhyayana Shikh’ of the Rigveda and contains .the 

Panchadashikshart Vidya. Bhiskara under verse 8 of the 

Varivasydrahasya speaks of it as belonging to the same 

Shruti. Rik 9 gives the VAgbhava Kata of the Pancha- 

dashikaramantra according to Hadimata. It may be noted 

here that both Bhiskarari4ya who belongs to the HAdimata 

and the Commentator on Kémakalé vildsa an adherent of 

the Hadimata are agreed as 0 the authority aud signi- 

ficance of the Rik. In the first Rik the Binduchakra is 

spoken of as containing within itself the letters A, Ka, Tha, 

{the A-fa-Tha triangle) in a subtle state (sce A. Avalon’s 

“Serpent Power’). In Rik 2 the first Chakra of one triangle 

and the second of eight triangles are spoken of. In this way 
in the first five Riks the Shrichakra of Tripurasundari is 

described. (See Introduction to Tantrarija and also K4ma- 

kalavilisa. Ed: A. Avalon). Rik 6 says all the Devis 

spoken of elsewhere are but Tripuri. Rik 7 says that by 

knowing Her the SAdhaka enters this Light of Tripuri. The 

fourteenth Rik speaks of the equality in greatness (Samapra- 
dhénatvan) of the Female (Stri, Shakti) and the Male (षा, 

Shiva) phases in the Universe. Bhiskarardya in his commen- 

tary to this Rik cites the well-known verse from Agama which 

says that Shiva bereft of Kundalini is no better than a corpse 

(७1४2). Rik 15 speaks of the fruit of Nirguna Dhyana 

and the way to perform it. Under this Rik Bhiskara, dis- 

cusses the arguments for and against the use of wine. 

The Bhavonopanishad belongs, as is stated in the body 

of the Upanishad, to the KAdimata with which The Tantra- 

rija (Vol. VIII. TAntrik Texts and Vol. XII and in the Press) 

fully deals. In Chapter XXXV of that Tantra commonly called 

the Vasanipatala it gives a summary which explains this Upani- 

shad. ‘The first Rik of this Upanishad says that Shakti who 

is the cause of all (Sarva-kdrana-bhiitd Shakt:h) is the adored 

Guru (Shriguruh) as is also stated in the Tantrarija in Chap- 

ter Land also in the Vasanapatala. In the Vamakeshvara 
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Tantra (Nityashodashika’ Ch. VI) the same is affirmed. So 

the great poet Kilidisa in his Hymn to the Mother (Ambi- 

stotra) speaks of Her as “the very self of the Guru of bound- 

less mercy.” (Sukshddapdrakarund gurumirtiy eva). The second 

Rik says that “Her body consists of nine openings,” (Zexa 

navarandhrartipo व). The Tantraréja explains this and 

says that the ninefold character (Mavatvam) of Her body (i, €. 

the body of Vimarsha Shakti) manifests itsclf (dluadsdsate) in 

the nature of apertures (Randhréticna), These nine aper- 

tures are the nine Gurus. The two organs of hearing and that 

of speech are the three gurus of the Divya class. The two 

organs of vision and that of generation constitute the Siddha 

class and the two organs of smell and that of excretion the 

Manava class. In Rik 3 it is said that the Shrichakra is 

made up of nine Chakras, and Rik 6 that the body is made up 
of nine Gurus. In this way the correspondence is shown 

between the human body and the Shrichakra. The roth 

Rik says that to worship the Shrichakra is to realise the 

identity of Jnata, Jnina and Jneya. The other Riks speak 

of the identity of the different parts of the human body with 

those of the Shrichakra and the Shaktis abiding therein. 

Rik 27 says “that one’s Atm’ (Svdémd) which is ever Bliss 

and Whole (Sadénuandapirna) is the Supreme Devati Lalita (or 

Tripura)” In Rik 3 it is said that the end or accomplishment 

(Szddh:) 15 in the realisation of this unity. Axanychitlatuena 

cha Stddhih, Rik 31 says “Floma consists in the dissolution 

(Vidépana) in the Atma of all sense of duality as shown in Z and 

Thou, Being and Non-betug, ८९८८८९०. and Prok*bition, and 

the like. (-lham tvam ast: ndsti kartavyam akartavyam updst- 

lavyam itt vikalpdndm dtmant vitipanam homahk). The sense 

of this, says Bhaskararaya, is that all sense of duality should 

be destroyed and the many Shaktis which are the causes 

of it should be thought of as if dissolved or absorbed into the 

Devata. Rik 33 declares the oneness of the fifteen Nityds 

with the fifteen lunar days. 

The Prayoga Shows how the Sfidhaka should do the rituals 
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with the Riks. The proper (Svddhydyapardyana) student of 

Vedas not merely understands the text but practises it in such 

a way that he becomes an embodiment of Veda which thus 

rules him in all his actions leading him ultimately to Liberation 

which is the final goal of all who belong to the Brahmanik 

Faith. Thus the first three Riks of the Bhavanopanishad are 

those already mentioned (1) Shri-Guruh sarva-kdranabhila 

Shaktth. (2) Tena navarandhrartipo dehah. (3) Navachakra- 

ripam Shri-chakram. The Prayoga is as follows: Do 

Pranayama with the Milamantra and do Rishinydsa and 

other two Nyfsas prescribed. Then say “ obeisance to 

Shriguru who is Sushumn& and Vivekavritti being an 

Axngsha of Chit Shakti itself” and touch the Brahmarandhra. 

Then say: “Obeisance to Shri-PrakAshdnandanatha who is 

the right ear and Payasvint (the Nadi of that name); 

Obeisance to Shri-Vimarshinandandtha who 15 the left 

ear and Shangkhini; Obeisance to Shri-Anandanatha and 

Sarsvati. In this way obeisance is to be made to cach 

of the other six Gurus of the Siddha and Manava classes, 

mentioning along with the name of each the name of the 

associated organ and Nadi and touchiny the organs named 

and last of all Vyapaka Nyasa should be done saying obcisance 

to the (Her) body which is the Shrichakra composed of nine 

Chakras. Bhaskarardya in the Prayoga has given the entire 

process of which the above is a sample. 

As regards the Arunopanishad it is said by some that the 

whole of the first PrapAthaka of the Taittiriya Aranyaka is 

the Arunopanishad as it is devoted to Arun& and Aruna- 

ketu. The word Arun& means ‘‘She who is red.” Redness 
( Lauhityam ) is Vimarsha. Red is the colour of Rajas 
Guna, The Tantrardja says: “Lauhityang tadvtmarshah 

syat,” and the Bhavanopanishad (Rik 29) says the same. I 
have here published only that portion of the 27th section of 
the first PrapAthaka of the Taittiriya Aranyaka which is 
by all admitted to be the Arunopanishad. There is a com- 
mentary to the Taittiriya Aranyaka by Siyandcharya and 
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it, like the generality of his commentary, deals with the 
surface of things and does not go into the inner significance 

of the texts commented upon. I have given the lucid com- 

mentary of Lakshmidhara. The Arunopanishad belongs to 

the Krishna Yajurveda and not to the Atharva Veda. The 

Upanishad begins with the text: ‘We now discuss this (the 

Chakravidya) and the Bhuvanas.” (See A. Avalon’s “Garland 

of Letters”) The speakers are a class of Rishis named Prish- 

nis—the name appears at the end of the Upanishad. Natand- 

nanda cites two of the Riks of this Upanishad in his com- 

mentary to the KAmakalavildsa under verse 35 of that book. 

These two Riks are: Marichayah sudyambhuvéh. Ye shavri- 

rant akalpayan. Sdyana has made no attempt to state their 

inner sense. Lakshmidhara gives a full explanation and shows 

how on the authority of the Taittirtya Brdhmana and having 

regard to the context the two Riks refer to the countless rays 

which emanate from Supreme Self or the Devi and are indica- 

tive of Time and the divisions thereof as seen in Creation. 

The short Upanishad called Advaitabhiva is nothing but 

a string of affirmations of the identity of the self with all 

and has importance only as evidence of the adoption of 

Advaitabhiva. (कादौ, and Tara Upanishads give the Mantras 

and Yantras of these Devis and their Avarana Devatis and 

prescribe Kaula SAdhani for the realization of the unity of the 

SAdhaka with his Ishta Devati whether Kali or कृतीः according 

to the SAdhaka’s Adhikara. 
At the erd of the book (Appendix @ ) is printed a text of 

the Kaulopanishad received from the Varendra Anusandhina 

Samiti of Rajshahi. 

^ (णव, 

| Artuur AVALON, 
23, July, 1922. 





॥ श्रो; ॥ 

कौलोपनिषत् । 
शन्नः कौलिकः शन्नो वारुणो शन्नः शुद्धिः शन्नोऽग्निश्ाच्चः 

स्वँ समभवत् | 
नमो ब्रह्मणे नमः पृथिव्ये नमोऽद्धो नमोऽग्नये नमो वायवे 

नमो गुरुभ्यः | त्वमेव vay सेवासि । त्वामेव care तां 
वदिष्यामि | तं वदिष्यामि । सव्यं वदिष्यामि । तन्प्रामवतु | 

॥ शोः ॥ 

॥ कीलोपनिषडाष्यम् ॥ 

। ओरोगुरुभ्यो नमः । 

सौगुरुचरणाल्लकिरणविसरणनिधूतद््तावरणो भास्कररायः कौलोपनिषद- 
माथर्वणौं विकासयति । वच्यमाणातिरदस्यार्थोपदेशेऽवश्यश्याविविन्ननिरासाय 

देवताः प्रार्धयते-- 

“शत्रः कौलिकः शन्नो वारुगौ शन्नः शुद्धिः शन्नोऽगनिश्णन्नः 
सम समभवत' । कलमागंप्रवत्तकः कौलिकः परः शिवः शं विन्ननिराकरण- 
्यकसाकानन्दप्ापको नोऽस्माकं समभवत् भूयात्। वारुणो प्रथमाभिमानिनो 
aval देवता च wat भूयात्। शदिः हितोयाभिमानिनो देवताऽपि शन्नो भूयात्। 
अग्निस्तेजः, किं बहना सव्मैमपि सुख करं भवतु | 

“नमो ब्रह्मणे, नमः पृथिव्यै, नमोऽद्धी, नमोऽग्नये, नमो 
वायवे, नमो गुरुभ्यः", परब्रह्मणे एधिव्यादिचतु्टयदेवताभ्यः परमथिवादि- 

स्वगुरुप्धन्तेभ्यञ्च नमः | भूतचतु्टयमाकाशस्याप्युपलक्षणम् | "त्वमेव प्रल्यक्तं 

सैवासि | त्वामेव cad तां वदिष्यामि । प्रकतं छयपरत्ययव्याजेन 
सर्वैरतुभूषमानं ब्रह्म . सैव त्वभेवासि, विपुरसन्दरोरूपकौलोपनिषदसि । भरत 



र् कौलोपनिषत् | 

तदक्तारमबतु। अवतु माम् । अवतु वक्तारम् । ॐ शान्ति 

शान्तिः शान्तिः | 

अथातो ध्यजिन्नासा । ज्ञानं वृद्धिश्च । ज्ञानं Arta 
कारणम् । मोच्चस्र्वात्मतासिद्धिः «wa विषयाः प्रपञ्चः। 

तेषां ज्ञ(नखरूपाः । योगो ATA: | 

एव 2 कौलोपनिषत् त्वामेव तदभित्रामहं वदिष्यामि । “कतं वदिष्यामि | 

aa वदिष्यामि । तन्प्ामवतु | तदक्तारमवतु । अवतु माम् | 
अवतु वक्तारम्" | ऋतशब्दो ब्रह्मपरः | सत्यशब्दोऽपि तथेव । set ater 

स्पष्टमन्यत् ‘at शान्तिः शान्तिः शान्तिः' | वित्रणन्तिप्रा्घनेयम् | 
‘sa घम्मजिन्नासा' । wa ब्रह्मजिन्नासाऽनन्तरम्, अरत afar 

Wag जातत्वात्, wafasre wae विम्शशकतेजिन्नासा mara विचारः 

waa! “ज्ञानं Giga’ । ब्रह्मापरोक्तानुभवो न्नानम्, तच्जनकन्तु aire 

sri gfe: | 
यस्यानुभवपयधन्ता gfe प्रवर्तते | 

शृत्यादौ दैविध्यव्यवद्वारदंनात् तदुभयमपि धर्मखरूपभेवैत्यथः | चकारादनुक्तानां 

चैतन्यादिधश्चाणां नागानन्दादिभिर्मलितानां परिग्रहः न्ञानं Aaa 

कारणम्” | खषटोऽयः। Ara: सर्वात्मतासिद्धिः" । sete स्रामाभेदः 
waa तस्याः सिदिस्तदिषयसविलासान्ञाननित्तिः। तेन देवोभागवते 

कथितार्थस्य श्लोकभागवतस्य-- 
‘ad खसख्िदभेवाह" नान्यदस्ति सनातनम् ।' 

इत्यस्य समानाधथंकन्नानं मोक्तजनकमिति ध्वनितम् । ताटृणन्नानजन्यमखण्ं 

ह्यन्तरं वा, “पञ्च विषयाः प्रपञ्चः" । सव्यैपटं विषहठणोति शब्दादिपश्चवां 
प्रपञ्चशब्देनोचते तेषां भूतसच्छत्वेन स्थुलभूतानां तदभेदात्। षट् विंशतोऽपि 

तक््लानां तेष्वं वान्तर्भावात् | 
wala पच्च भूतानि as’ fafea विद्यते | 

इति arfasta | “Aut ज्नानखरूपाः जडजातं निर्दिश्य चेतनजातं 

* तज्जनिकात् ati बुद्धिरिति पाठः| 



साधथो a 

अध्यकारणान्नानमेब ज्ञानम् । WIE Bat: । अनिलयं 
नित्यम् । WS ज्ञानम् । अधमय एव ध्मः । एष मोः । 

पञ्च बन्धा न्नानखरूपाः । पिण्डाव्जननम् । तवेव मोक्षः । 
एतजन्नानम् | सेन्द्रियाणां नयनं प्रधानम् । wefan: 

कार्य्याः । wafafea न कार्य्याः । सवै शाम्भवीरपम् | 

निर्दिशति | चरश्वासावनय् न्नानम्। विषयाञ्नानाति प्राणिति चेत्यर्थः । तादृश 

खरूपाः, shat इति यावत् । "योगे! Alay । योगो हत्तिनिरोधो, ares ha 

'अधमंकारगाज्ञानमेव ज्ञानम् । WH: परंब्रह्म धरहित्ात्, 
तस्य यत् कारणान्नानं तददिषयकमसूलाज्ञानमेव ज्ञानम् । एवकारो frame: | 

विषया जीवा योगो सुक्तिरविद्या चेति wa ज्ञानमेव, mafia न भवतीत्यर्थः | 
भेदस्य मिष्याल्ादिति भावः, ‘quay इष्वर । मेदव्याप्यस्य नियम्य- 
नियन्ढभावस्यापि व्यापकविरुचोपलब्धया मिष्यालात् प्रपञ्च एवेश्वरः, “अनिलं 

नित्यम्" | अनित्यत्वेन भासमानं घटादिकमपि नित्यभेव शक्तिरेव । “अज्ञानं 

ज्ञानम्" | ब्रवखारूपमन्नानमपि wagaka शक्तिरेव । (अधर्म एव 

धर्मः" । भक्तिरूपो धर्मोऽपि न पदार्थान्तरं किन्तु धञ्चाधारभघम्बिरूपन्रह्मं व | 

‘om ala’ | एष एव पन्या मोत्तस्य नान्यः । “पञ्च॒ बना STARA: 

श्रनामन्यातताबुद्ि रालन्यनाताुडिरित्यादिन्नानान्येव बश्वरूपाणि। नानं बन्धः' 

इति शिवसब्रात्। जोवानां परस्परं मेद, hang भेदशचैतन्धाद्नेद इति ज्ञानतयेण 

सड पञ्च । “पिश्डाञ्जननम्' | रैदणवन्धसद्वावादेव पि्डार्डसम्बन्धरूपं जननं 

भवति। ‘Gaga मोक्षः" | परन्तु कौलन्नानमहिग्ना arise aaa 

प्रिर्डाख्ड एव भवति । न पुनश्छतापिकनादयुल्क्रमणं देवयानेन गतित्रह्मणा सष्ठ 

सुक्षिरित्येवंरूपो विलम्बः । “तस्य तावदेव fat’ “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति" 

दत्यादिग्रुत्यन्तरात् | 

TARA Ay’ । प्रयमं शास्सिद्ान्तुनञा ज्नाननिष्कष माह -एतत् 

award श्नानसव्यैखम् । 'सवेन्द्रियाणां नयनं प्रधानम्" । aw प्रति 
मयेत्। षड्भिरपोन्दयेजन्येषु प्रत्यासकज्ञानेषग्रहमिदं जानामि! इत्वा दिप्रकोरकैषु 

# धमसवधर्मति qs: | 



8 कोलोपनिषत् | 

आम्नाया न विदान्ते। gata: | सर्वैक्यताबुद्धिमन्ते | 

आमन्वसिद्ध:। मदादिस्याज्यः | 

WAM भासमानं ब्रह्मं व प्रधानम् । ‘Aaa भान्तमनुभाति way’ इति Jen 

तदितरस्य सव्वैस्याप्यनुभाखमानतोक्ञेः। $टशवितै चनं सव्यै्ठत्तिषु यथा स्यात्तथा 

यतेत । रएकैन्दरियजन्यमपि sri विवेचनमन्तरेण प्रधानं नयेत्। ग्रा्ग्राहक- 

संवित्तिसामान्ये wiefeat तु विशेषोऽयं सम्बन्धसामान्ये सावधानेति वचना- 

दविवैचनाभाव एव च्रानसव्बैखमित्य्थः। "धर्म विरद्वा; कार्य्या" । इत 
श्रारभ्योपासकप्रकाराननुशास्ति। तादृश विकैचकन्नानाधारेकरसिकानां चिन्त 

worry क चीकालेऽपि संविदादिकिवनं धच्चणास्तविरुहं प्रतिकत्तु युक्तम् । 
न्धं विहिता न काय्धाः' | ध्मणस्तविहिता भ्रपि ज्योतिष्टोमादय- 

स्तादृशधाराविरोधसन्भावनायां प्रतिकत्तु' युक्ताः । करणाकरणयोरभ्यनुन्ञानमिदं 
नं लात्यन्तिकविधिनिषेषरूपम् । गोतमेनापि चत्वारिं णत्संस्कारान् वहिरद्गननष्टा- 

RNase बहिरष्मनामनावश्यकतोक्ता। मनुनाऽपि स्वान् 

धनमान्विस्तरेणोक्ला शास्तान्ते ब्रह्माभ्यासं विधाय तत्पराणां स्पर््वोक्तधन्भ्ानादर 
उक्षः | तादृशसमृतेरियभेव grey । Ag शाम्भवौ दपम्” । विहिताचरण 

ष्व निषिदहाचरणिऽपि वतिपुरसुन्दर्य्या भावनस्याविशेषात्। तद्खावनवेषम्यवतां 

भ्रष्टानामेव विधिनिषेधक्ततो बन्ध इति भावः । | Sava भगवहाक्यम्- 

मत्क Kaa पुसां क्चलोपो भवेद् यदि । 

तत्क ते प्रङन्धैन्ति fanaa महर्षयः ॥ इति, 

caratal न विद्यन्ते" । ज्रातत्वात्तं प्रति वेदा श्रपि न प्रवत्तन्त | 

अतएवोक्तं भगवत्पादेरध्यासभाष्ये-अविद्यावदहिषयाणि शस््राणोति'। उक्तया. 

रभ्यनुन्रयोरेतवथंवादसूपै Bal Rta.’ | एकस्य यथोक्षलक्तणएलक्तितस्य 

Tress लभ्यते। गुरुबाइस्येनोपदेशवेषम्ये संश्यावश्यम्भावात् | 

wars कल्पसे - 'एकगुरूपास्तिरसंशय' इति । 

"लब्धा कुलगुरं TAIRA गाब्यैन्तरमाज्रयेद् | 

इति कलार वोक्ञनिषधस्येयं शुतिमूंलम् । लभध्वं त्यये व “कौलिक गुरवोऽनन्तां 
षति शक्तिरस्य तादृशगुरोरलामाभिप्रायम् । “सर्व क्यतावुद्धिमन्ते' | 
क्यमिति खां थञ्। एवंरोत्या ata: साधकोऽप्यन्तकालेऽप्यदेतबुदिभेव 



HUTT ५ 

Waa न कुर्य्यात् | न कुर्य्यात्पशुसम्भाषणम् | अन्यायो 
न्यायः | 

लभते। ‘onmpafas, । श्रधिकारोऽयम् । इत wren मन्दसिदिपूलप- 

काले ये नियमानुषेयास्ते wat: कध्यन्त इत्यर्थः । तेन वश्यमाशेष्वेकस्वाप्यनादरे 

सिदिष्ानिरेवेति भावः। 'मदादिस्याज्यः" | मादकद्रव्यसेवनजन्धो विकार 

विशेषो मदः। विकारान्तराखादिपद ग्राह्याणि । श्ररिषड्वमं ख सम्याज्य एव | 
मन्सिदुगरततरन्तु खत एव कामक्रोधादयो न प्रसरन्ति। विकारविशेषासतु पृष्यै- 

मेवाभानुन्नाताः। तथाच ‘aaa चलते efe:’ भ्रागलान्तं पिवेद्रव्यम्' इति 

वचनयोम॑न्साधकसिद्चमन्वपरत्वेन व्यवस्थासिदेरविरोधः | 
'प्राकय्यं न कुय्थात्' | स्वकोयमन््दोक्षोपास्तिरददिता धर््प्ान्तरे- 

षवत्यन्तादरभोलाः खोयमन्ोपासकाभासाच्च सर्वेऽपि वदहिमुखास्तेर्यधान्धायमेन- 
द्पासक इति न न्नायेत तथोपास्तिः गोपयेत् eq दो्लान्तरेष्वपि तुस्यम् । 

'नैनमदोक्षिता व्रतयन्तं पश्यन्ति इत्यादितत्ततप्रकरणगतवचनात् | यद्यप्यस्या दोक्षाया 

बेदेष्वारण्यककाण्डे विहितत्वादेव रषस्यता fear क्रतवङ्गप्रवग्धादिवत्, तथाऽपि 

पुनः कण्ठरवेण तदिधानं Tarte ठैलक्तण्या्धम् । धम्मान्तरेषु रदस्यभद्ग 
क्रतुबेगुष्यमावरमिह तु तथात्वे नरक uaa! तथाच भगवाग्परशरामः- 

‘grnantfaca: इति । नन् कुर्य्यात्पशुसम्धाषगम्' | बहिमुंखाः सर्वेऽपि 

पशवो विद्याङोनत्वात्, एतदु पास्ते्व विद्यालात्। "न शित्यादिन्नानुक्ते विद - 
See: प्रयुज्यते' इत्यादिवचनात्। daw सम्यक् शखह्ृदयन्ञापनपय्यन्तं भाषणं 
न काम्, तेनापातभाषणस्य न निषेधः! “अन्यायो न्यायः! | यदि कचि 

हावदूकःपूर््वोक्तरमोमांसान्यायेः कौलिकाचारं grrr न मनागपि कोपः 
काय द्त्याश्येनाह-भ्रन्याय इति ¦ wena नञ् । eae न्धायः पृत्यैपक् 

न्याय इति यावत्। सोऽपि न्याय एव । न हि पृव्यैपक्ताऽपि न्धायोपन्धासमन्त- 

tuned) श्रतस्तादृशन्यायसिद्धोऽपि न्याय्य एवायं cam) न चैवं सति 

सिष्ान्तन्धायेनापवादात्कधमाश्वासः । सिदान्तानाखषिभदेन बहुविधत्वेन तदभि 

मानिभिस्तथा तथोपपादनस्य परस्मरविरुहस्य पूरव्ोक्षतन्धखदेवताधिकरणादिषु 

बहशो दर्भनात्। वादिनो दोव॑ख्वं न तु न्यायस्येति भावः । 'तर्काप्रतिष्ठानाद्' 

दति भगवान्वयास; | 



é कौलोपनिषत्। 

न गणयत्कमपि । wae न वदेत् । शिष्याय वदेत् | 

अन्तः शाक्तः । बहिः शैवः । लोके वेष्वः। अयमेवाचारः | 

QAM: | 

श्रचिन््याः खलु ये भावा न तास्तकण योजयेद् । इति च। 

श्टणन्यायानां चित्तसमाधातैकफलकानां सम््रदायाविरोधनेवोपन्यासस्योचित- 

त्वात् । यथा शुति्मृतिसम््रदायानासुत्तरोत्तरस्य दुब॑लतवेऽपि प्रक्लततन्े वेपरोत्य- 

Bea! न चायं भुतरामन्यायः। घञ्चशास्तविद्विरपयुत्तरोत्तरेण पूत्यपूत् 

AHA बशः BATT | 

‘a गगयेत्कमपि! । ब्रह्माणमपि खसिदान्तविरोधवादिनं न गण्येत् । 

wala दृद विश्वसेदित्य्थः। श्रतएव ॒विश्वासभूयिष्टं प्रामाख्यमिति कल्पः | 

MATER न वदेत् | प्राकव्यपत्तेमितायापि नेव वदेदित्यथेः | “शिष्याय 

वदेत्! । भ्रतएव कर्णातकर्णौ पदेशेन सम्प्रासमवनोतलम्' इति स्मृतिः । ईदश 

सम्प्रदायैकज्ञेयतेनेवै्टशाषे विषये शुतिस्मृत्यपैक्तया सदाचारस्यैव FAUT | 

व्याकरणापैक्तया सम्रयोगरूपाचारस्यैैत्यादिकमृद्यम् "अन्तः शाक्तः | 

afes a: । लोक्षे awa. | अरप्राकख्ये ऽपि कत्तव्यताभेव feats 

शक्तेरुपास्तिरन्तःकररं SAAT काथा | 

कुचन्दनेन शाक्तानां aaa जिन्दुरिथते । 
दति fas विदितान्यपि विभूतिधारणादिरैवचिङ्कराच्छादितान्येव काया | 

शिवस्वापि शक्तयमेदात्। 
मामेव पौरुषं रूपं गोपिकानयनाखतम् | 

इत्यादिवचनैरविष्णुखरुपस्य परशिवावरोधत्रिपुरसुन्दरोप्रकटरूपान्तरातमकतया 

सभासु विष्णुनामास्त्रडनादिना विष्णुपास्तिमेव प्रकटयेद् इति सूत्रतयार्थः । श्रत 
एव विष्णु गिवशक्रोनामुत्तरोत्तरफ लाधिक्यमुत्तरोत्तररहस्याभिप्रायेणोक्तं॑रदस्य- 

नामसाहस्रं । (अयमेवाचारः' | सन्छन्येऽपि कौलिकानामाचारास्तन्तेषु 

विषद्िता्षेषां स्वेषां मध्यं प्राकव्याभावङूयाचार एवातोव मुख्य इत्यः । 

SAAT a. | कश्धवेदेऽलोवाचार एवासक्षस्सत्राकानुसन्धाने न प्रमा- 

दयेत, अपि तूभयमपि सम्यगनुतिष्ठेतति द्योतनायेह पुनः स्मारणम् | 



सभाया 9 

लोकान्न निन्यात् । se) ad न चरेत् 4 

तिष्ठेन्नियमेन | नियमान्न are: । कौलप्रतिष्ठां न gata | 
सर्वसमो भवैत् । स मुक्तो भवति | 

"लोकान्न निन्दयात्' । प्रवाहणादिरूपाणि नानाविधानि दशनानि 

सव्यीख्यपि तत्तदधिकारिभेदेन प्रमाणान्येव । तानि सव्यैधा न निन्देत् । तज्िन्द- 

नेन तदधिकारिणां dite खावलम्बितदर्शनेऽप्यविण्वासः | कोलिकेऽप्यनधि- 
कारादुभयश्चष्टतापत्या feat: | तेनोपासकस्य निन्दनोयत्वापन्ते- 

वैगुखम्। श्रतएव-- 

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कश्मसङ्धिनाम् | 

इति भगवान् कृष्णः । सव्यैदशेनानिन्दनमिति भार्गवरामच । 'दृत्यध्यात्मम्' | 

सन्वैदर्शनानिन्दनं Raga इत्याशङ्गयामाह परेषां छित्राश्रवव्रागापेत्तया 

स्वस्य GARG न्युनतापत्तेरयमाचारोऽप्यामन्नान TAT EA saa: “ae 

न ate’ । प॒रुषा्॑रूपारि व्रतानि नाचरेत्, तैः प्राप्यस्याथैखयेतोऽप्यधिकस्वा- 

भावात्। यानि वर्णाश्रमधच्मरूपाणि पुरुषाधं साधकत्वेन प्राप्तानि, प्राप्तानां 
नित्यनैमित्तिकानामङ्कत्वेन प्राप्तानि दर्जपूणंमासाययङ्गभूतानि क्रत्वयैत्रतानि तानि 
तु aries नित्यनेमित्तिकानां त्यागाविधानात्। "न तिष्टेद्चियमेन' | 
तस्येवैदं विवरणम् । fara निवेन्धनरूपत्ेनामानुसन्धानविरोधित्वाव् | 

"नियमान्न ata । आस्ानुसन्धानाभावादेव मोक्षे विलम्बापत्तेरिति 

हत्थे (कौलप्रतिष्ठां न Rear’ | यदि afaemnaanafage: 

कौलं wate स्थापयितुं waa सोऽपि नेमं मा“ प्रतिष्ठापयेत्, arena 

पत्ते; । अतएवेतच्छास्वविषये ग्रन्यकारस्यापि कोलप्रतिष्टारूपत्वेन तत्रापि निषेध- 

पर्या साम्प्रदायिकानां कतिपयांणानामप्रकटनाय गुरुमुखादेव ज्ञेयमिति तत्र aa 

लेखः सङ्गच्छते | ` 

(सर्वसमो भत्" । एतच्छास्तेष्व वाचाराबरिष्कु्य विधत्ते प्राणिमात्रे 

waa वा समो भूयात् अ्रनन्यभावैन ata) Baus विष्णुभागवते "खं 

वायुमग्निं सलिलं महीं च' इत्यादि । “स मुक्तो भवति! । स एव सदो 

मुच्यते ताडशविषधोशेयात्। kaqrang wader एवैति भावः | 



> कौलोपनिषत् | 

पठेदेतानि सूताणि प्रातरुत्थाय देशिकः ¦ 

आन्नासिद्विरभवेत्तस्य इत्यान्ना पारमेश्वरौ ॥ 
यश्चाचारविहोनोऽपि यो वा gat न कुर्वते । 
यदि ज्येष्ठ न मन्येत नन्दते नन्दने वने ॥ 

Wa AAR: । ० | 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

॥ कौलोपनिषत्माप्रा ॥ 

न , Se eS 

‘ageafa सुवाणि प्रातर्ल्याय देशिकः | 

आज्ञासिदिर्भवैत्तस्य इल्ाज्ञा पारमे्वरौ ॥' 
श्र्थानुसन्धानपृव्यैकभेतानि सूत्राणि यः पठति स एव देशिकः, तस्यैवान्नासिद्िः 

प्रतिषतान्नता शिवभाव इति यावत् । एवं परमेश्वरस्यान्नाऽलोऽनाश्वासो न काय 

इतिभावः | 

ध्यश्चाचारविहौनोऽपि यो वा पूजां न कुवते । 
यदि ज्येष्ठः न मन्येत नन्दते नन्दने वने WW”. 

पूरवोज्ञाचारान् नानुतिष्ठति संग्रयापत्रमनासु agafaut adi a करोति । 
वचनव्यत्ययग्कान्दसः । श्रयं पन्यास्सर्वोत्तिम इति न मन्यते ९एतादशोप्युपाखका- 
भास उक्तफलालाभेऽपि BTA लभत एव । किमु तदुपासकस्य यथोक्ञफल- 

प्राभिरिति ara: | 

दति कौलमागेपारावागरपारोणयरोमडास्कररायविरचितं 

कौलोपनिषद्ाष्यं समाप्तम् | 



श्रीः । 

चिपुरामदहोपनिसत् | 
© नाक 

॥ भ्रोम् वाङ्भे मनसौति शान्तिः ॥ 

॥ श्रोरस्तु ॥ 

| बिपुरामहोपनिषद्वाष्यम् | 

॥ ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

ALATA ANAT THEA सति | 
कमले कमलोत्पत्तिनं दष्टेलयुक्षयः कथम् ॥ १ ॥ 

ओओसाह्यायनकल्यसूत्रविधिभिः कर्माणि ये कव्यते 

येषां शकलः एव मग्धनिचयः कौपषोतकं ब्राह्मणम् ॥ 
तैरारण्यकमध्यमन््विततिर्या पठ्यते वर्चः 
waft: पोडशभिर्महो "निषदं ITT तां वयम् ॥ २ ॥ 

इह खलु दवणिकंरध्येतव्धो वैदः पूर्वात्तरकाण्डमेदेन हिविधः। स उभय. 
विधोऽपि साक्षात्यरम्मरया वा क्रियाविशेषविधानाय प्रत्तः । क्रियाच का्चित्- 

देवताकाः, कार्चिष्ददेवताकाः अरन्निहोतच्लानादयो रामक्तषणोपास्सियोषिदन््या- 

quenera । श्रधिकारिणसतु देषातिरिकत wren परलोकयातायातक्षमोऽस्तोति 
विश्वासभोला एवासुभिकफलक्रियासु यथाऽधिक्रियन्ते, वथा तेश्वपि टेवतानामख- 

दादिभिरद्ण्यमानानाभ्मपि अ्रभिमतफलदानक्षमा शक्तिः" काचिदस्तोति विश्वास 
भोला एव ॒रामज्ञष्णाययुपास्तावधिक्रियन्ते। शैटश्जनाभिप्रायेखेव देवतानां 
विग्रहादिकं समर्थितं वादरायणादिभिः। येषां तु दैवतासद्वाषे जग्ान्तरकम- 

i 

१ खं नाथेति as २ शाकलसूवभनतेति पाठः । ३ Alama $ति पाठः । ४ aT 

भनति पाठः । ५ भिसतोपैति पाठः। ९ कीिः“'ताकाः इति gerne नाकषि। ° अटंश्लमानाऽपि इति 

पादः। ८ शक्तिरिव्यधिकम्। 



१० विषुरामदोपनिषत् | 

वशादनाास ्रास्तिकता च, तै पृत्यैकाण्डोक्तक्मसेवाधिकारिणो न देवतोपा- 

सनायाम् । तादृशजनाभिप्रायेणेव देवतानां विग्रहादिपश्चकनिरासेन' क्च 

प्राधान्यवादः, समितो जेमिन्यादिभिः। अरत एव ताटृशक्टानामेव ai 

परिपाकवग्रात्कतिपयानां शिवशक्तिप्रूनायां प्रहत्तो सत्यां मोमांसकमतपरित्याग- 
प्रयुक्त उपहासो Fat वितो खगीन्द्रसंहितायाम्। ये तु देवतोपाशकास्तैरपि 
विग्रहादिपश्चकापडङवाभिप्रायरहस्यं जानानैरपि क्प्राधान्यवादो न निरसनोयः | 

aaa तादृशकर््मटानां विन्तपरिपाकविशेषमन्तरेण area विश्वासानुद- 
aq निरसनयुक्तिभिस्तदवलम्बितार्थे सन्देहोदये तु, वेषासुभयश्रष्टतापन्तेः | 
श्रत एव तेषां संरक्षणाथंभेवोपाखकरपि तानि कर्मणि acta सविश्वासमिव 

कायाण्येव । एतदभिप्रायेणेव-- 

लोकसंग्रहमेवापि सम्यश्यन् करुम सि | 
इत्यादयो विधयः, 

न बुद्िभेदं जनयेदज्ञानां कसद्गिनाम् | 

caren निषेधाच्च । उन्तरभूमिकाधिरूढेरपि पूव्येभूमिकायाः ममर्थनं खभूमि- 
काया श्रप्रकाशनं चावश्यं काथमिति पिष्डितोऽ्थः। तेनैती विधिनिषिषो 
frag पथि विचरतां जोवश्ुक्षानामप्यावश्यकाविति सिष्यति। येषां तु 
बहजन्मसु पूव्धैकार्डोक्षका््रानुष्ठानवशाचित्तपरिपाकोः est दृश्यते तादृशान् 

प्रति तु सम्यक् परोच्य खभ्रूमिका शनेः शनेः प्रकाशनोमैव । अन्यथा सम्प्रदाय- 

frend: | विषुरसन्दथुपास्तिपयन्ता ये भूमिकामेदास्ते तु सविस्तारं 
वामकैश्वरतन्वव्याख्यान सेतुबन्धे canta: प्रद्भिंताः । उपासनाशास्त्े तु देवता- 
प्राधान्य "वाद एव, न aT: प्राधान्यम् । क्रियाप्राधान्धाभावादेव देवतारूपसिद- 
वसतुबोधका वेदान्ता बति वाचोयुक्तिः । देवताया alfa रूपाणि स्थूलं, wen’, 
परश्वेतिˆ । card तत्त्ानन्नोकोक्त, हितोयन्तन्तन्मृलमन्त्रामकं,'* ठतोयन्तु"- 
पासनामकम् । डेवतारूपव्रैविष्यात्तदुपास्तिरपि विविधा बहिर्यीगजपान्तर्याग- 
भेदात्) तदिदं सपरिकर'अग्वे दपुरुषो,* मोपनिषटूपैणोपदिश्नि- 
~-------- -------- -- --~ -------- 

१ निरा्षनेनेति पाठः । २ वाद् एवैति ote पु०। ३ क्तो afwa एति ate go) ४ तथा चैतादशेति 

पाठः ५ दधतु इति पाठः। ६ परिपाकविशेषो हद् इति पाठः! ७ रीतुबन्धाख्याने एति ote ger 
Smart नेति पाठः। < शेतिपा०। १० त्रत्वमितिपा०। ११ तृपाख्यासकमिति पाठः, वासनात्मकम् 

ति वा पाठः। १२ सुपरिकरमिति पुणकान्तरे नास्ति। १९१ पुरष इति go नाकि । 



सटोक्रा ११. 

fora: पुरस्िपथा विग्वचयो यताकथा अन्तरा afafagt | 
अधिष्ठायेनाक्र्मजरा पुराणो मह्तरा महिमा देवतानाम् ॥ १ ॥ 

विसुःपुर इत्यादिनेलयुपनिषदिल्यन्तेन । अस्या उपनिप्रदः प्ररदेवतासुत 

विनियोगस्त॒तोयदशमर्चमन्तलिङ्गात्। तव प्राधान्येन" देवतां fate प्राधमिको- 
सचमाह-- 

“faa: पुरस्विपरथा विप्रवचषंगो अचाकथा अक्रा संनिविष्टा | 

अधिष्टायेनामजरा पुराणो महत्तरा महिमा देवतानाम् ॥*१॥ 

सुक्तिस्तावत्यश्चविधा सालोक्यभेकं, सामोप्यःसारूप्यसायुज्यतितयं, के व्यं चेति | 

ताखादयान््ये uaa दौ मार्गौ, मध्यमव्रयभेको ae. तथाच तेत्िरोया 
आमनन्ति - “य एवं विदानुद गयने प्रमोयते देवानाभेव महिमानं गल्वाऽऽदित्यस्य 

सायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिणे प्रमोयते पित्णमेव महिमानं गत्वा चन्द्रमस 

सायुज्य“ सलोकतामाप्रोल्येती वै सूर््याचन्द्रमसोमंहिमानो ब्राह्मणो विहानभि- 

जयति तस्माह्रद्मणो महिमानमाप्नोति aaa महिमानम्” इति । श्रयं 

भावः--ऊद्रेतसां सखाखमोक्तकर्मानुष्ठानवतां चन्द्रलोकप्रापिः सालोकाङ्पा, 

प्रतीकोपासनया खसखामिभावेनोपासनयाऽहंग्रहोपासमया सामोप्यादिवयरूपा- 

ऽदित्यप्रासिः, निगुंणोपासिरूपन्रह्मन्नानवतां तु कंवल्यङ्यत्रह्मपदप्रापिरिति | 
एतन्मागतयमेवोपवु' हितं विष्णुपुराणे ढतोयेऽ ओे-- 

“उत्तरं यदगस्त्यस्य भ्रजवोध्याश्च दक्षिणम् | 

बिः पिढयाणः स वै पन्धा वैश्वानरपधाहरिः ॥" 

दना, 
“fatangmecy तदिष्णो; परमं पदम् 1” 

इत्यन्तेन । मार्गते विष्याहन्तव्याः gatsfa fra: शदणपुर वरयप्रापकल्वात्पर- 

देवता विपुरेव्यु यते | 

WAAR Walaa माढबुदययाऽप्यदंधिया | 
कर्मणाऽपि astra: कौवल्यं पदमश्नुते । 

इत्यनेन पश्चविधाकतिविधभजनेनापि वेपुरप्रापेरक्षत्वात्। तस््ात्सेव fire: पुरः 
~~~ 

# प्रैना अजति पाठः। १ प्रधानदैवनेति पाठ । २ सानीष्येति पाठः। ३ सालोकति पाठः । 



१२ विपुरामशोपनिषत् | 

विपुरा । बयः पन्थानो यस्यास्सा । तरपुरुषानङ्गोकारादेव “पथःसंख्वाब्ययादः” 

शति नपुखकल्वं न । चषैणोशब्दो वैदिकनिघण्टुरोत्या प्रजावाचकः' । विश्वाः 
समस्ता्ेशयः प्रजाः यस्यां सा॒विप्रव चणो देव्येव । समस्तप्रास्युत्पादिकेति 

यावत्। विश्वट्िरवाः। इदमत्र बोध्यम्--^तरैक्त बड़ स्थां प्रजायेयेति" 
शरुतिसिष' यद् ब्रह्मणः प्राथमिकमोक्षणं तदेव सव्यैजनकं* तदेवेच्छारूपं छतिरूपं 
च । “सोऽकामयत, तपोऽकुरुत” इति aerate । “खाभाविको न्नानबलक्रिया 

च" इनि गुत्याऽप्येकौव ब्रह्माभिव्रा प्राधमिको वृन्िर्रानिच्छाक्ततिरूपेति प्रति 
waa सा ठत्तिरषेच्छान्नानक्रियासमद्टिरूपतवाच्छान्ते^त्युच्यते, पश्यनम्तो- 

मध्यमाैखरोसमषटिरूपत्वात्परेत्यु्यते, वामाज्ये ् ारौद्रोसमष्टिरूपत्वादम्बिके- 
wea सा marian देवतैव ane बिन्दुचक्रम् । तदुक्तं नित्याषदये 
परब्रह्म प्रक्रम्य 

“quad विशखलदरोस्थानं माटत्रयासकम् | 

बैन्दवं चक्रम्” 
दृत्यादि। तदेव च तिख््ःपुर इत्यादि विशेषणत्रयनिदि टम् । विशेषणेषु वडु- 

वचनेकवचनाभ्यां विशेष्यस्य विष्हपत्वभेकरूपत्वश्च सूचितम् । arendren- 

वच्छितनं ब्रह्म प्रक्रम्य कालिकापुराणेऽप्युक्तम् ̀  

“विकोणमण्डलं चास्या agg तिरेखकम् | 

मन्त्रोऽपि त्राक्षरः प्रोक्तस्तथा saad पुनः ॥ 

विविधा कुण्डलोशक्षिस्त्िदेवानाच्च ea | 
सवैः ad तयं यखान्तसमातु तिपुरा मता HN” 

इत्यादि । wiefesanaa तां निर्दिश्य शब्दरूषटिजनकत्वनापि a 
यवेति । aa यस्यां शन्ताम्बिकादिरूपायां fagunq अके 

MART, ककागद्याखकारादयाः षोडश षोडश, Vay, र्षा 

संनिविष्टा, संनिविष्टानि । वटबोजी क्तवत् सम्यक् नितरां च वतन्ते । इकारो 
fe विमस्वरूप एवैति म व्यष्टिषैषेख एथम्गखयते | 

इकाराण; कलारूपो विमर्णाख्यः प्रको्तितः | 
इति वचनात् । Sarg aaa भिद्यते। wy कषसंयोग-रूप एेव 

१ पूश्नावाचक इति पाठः। २ gfe) १ दष्टौव इति ns: ४ सन्पैप्रयोजनकमिति पाठ" । 

६ च्छक्तिरिति पाठः। faa पाठः| ७ इकारन्तः, हकागोऽन््य इति वा पाठः। ८ सम्पक इति पाठः | 



सटोका १९ 

4 eae सेनाष्टाचलारिंशदेव waa’) एत एव माठकाः। तथाच 

चूलघंडितायाम्- 

एधा च हिधा चैव तथा षोडशधा खिता | 

इाविंगशङ्ेदसभ्भिन्राया तां वन्दे परा, कलाम् ॥ 
दूति । दिविधा armada, स्वरः dened aaa दातिंशदूपम् इतिः 

तदथः । भक्षरादि्पददये जसो डाटेशन्कान्दसः । एवं पृत्धीेन बिन्दुचक्र- 
खरूपमुपदिश्यः तदधिष्ठा्ोसुपास्यां परदेवतामादह अरधिष्ायेति । एनां 

साग््रतसुपदिष्टां विबिन्दुरूपां तिपुरामधिष्ठाय काचिदस्ति, देवता। “भस्तिभवन्तो- 

परः प्रथमपुरुषोऽप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति' इति कात्यायनवचनादस्तेरध्याहारः, TAT: 

मन्तश्यक्रियया वा च्यपोऽन्वयः। सा देवता अजरा मरणरहिता। "जुष् वयो- 

way’ saa हानिपटेनायुषो नाशस्यैव कथनात् | पुगणौ अनादिः, जग्म 

रहिता । दै्तानां ब्रह्मविष्णुशिवादोनामतिप्रसिानां मध्ये महत्तरा सर्वो 

त्कृष्टा । तासां देवतानां यो afar तद्रूपा । देवतान्तराणां area: 

wea निदानम् । रएतदुपासनयेव तेषां महिमलाम इति भावः | तिपुरोपनिषदि, 
तत्तदनुयायिपुराणतन्तादिषु च शिवदिष्णुय्युपासितानां विद्यानां बहुशः 

प्रदशंनात्। 
“शम्भुः पूजयते दैवं मन्शक्तिमयीं शमाम् 1” 

दत्यादिना निखिलदेवपूजनोयानां प्रतिमाभेदामां पाद्मपुराणे विस्तरेण कथनाश्च । 

तथाच ‘afe भिक्षुको भिन्लुकान्तरं याचितुमति सत्यन्धस्मिब्रभिनषुके' इति 
न्यायेन देवतान्तरोपास्यपैक्षया परदेवतोपास्तिरेव ज्यायसोति तु ध्वन्योऽधः । 
तदिदमस्माभिर्क्त परश्िविस्तवे-- 

त्वहैष्वयभाजः परमशिव कथद्गरमन्धान् सुरन्द्रान् 
याचे Qwifa क्रदुहिणररिमुखान् भिश्ुकान् firgatsey | 
waste हादशाहक्रतुविक्लतिशतस्याङ्क°भूलोऽपि चोकष्यो 

ज्योतिष्टोमोक्ध्यधर्मानभिलवति न तु हादशाष्टोक्च्यधर्मौन् ॥ 

दति । श्रजरत्यादिभिबरे्मलिङ्गेबद्मचक्राधिष्टातोः देवता परं ब्रशमैवेतय्षम् | 

१ श्न्प्राढका इति पादः । २ परात्यरामिति पाठः । ३ इत्यध इति पाठ; । ४ भ्र्गदिपदहइय इ्यादिकम् । 

4 सदिश्छेति as: < कथाचिदिति Aa: । ७ गतोक्यङ्गेति, शतोन्याङ्गति च पाठौ । ८ अधिष्ठितैति पाठः । 

९ भवतौव्यपिक्ं पुमकान्रे । 



१४ विपुरामङोपनिषत् | 

नवयोनीर्मव चक्राखि टौधिरे नवेव योगा मव योगिनी । 
नवानां चक्रे अधिनाथाः स्योना नव मुद्रा AT भद्रा BATT eH 

देवतापदस्य विशेष्यताभिप्रायेय स्तीत्म्। भजरादिपटानामतएव शत्यन्तरे 

नपुसकत्वेन fren: । तथाच सख्मष्टमाथव्वैरिका श्रामनन्ति-- 
अष्टाचक्रा नवहारा देवानां पूरयोध्या | 

तस्यां हिरण्मयः कोशः सर्गो लोको ज्योतिषादृ तः ॥ 
तस्मिद्िरण्मये at ata fanfatea | 

तस्मिन्तवयच्तमाकन्वत्तदे ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
इति। भूपुरादितिकोणन्तचक्राष्टकोपरि यः कोशो गर्भीं्ञतरूपत्रयो बिन्दुरिति 
यावत्, तस्िन्यक्तं महद् भूतमस्ति । बहिःपूजाऽ्योग्यत।दयक्षपदेन निर्देशः । तत् 

खामन्येव ब्रह्मविदो fagater इति तदधं इत सेतुबन्धे विस्तरः । १॥ 
एवं बिन्दुचक्रमुक्ता विको णवसुकोणचक्रहयसमष्टिरूपं नवयोन्या्कं चक्र 

सुपरेषु हितोयाम् चमाह-- 

““नवयोनौनैव चक्राणि दौधिरे नवेव योगा नव योगिनीश्च | 
नवानां चक्रे अधिनाधाः सोना नव सुद्रानव भद्रा AeA” iz 

faa: पुरो नव योनीर्दीधिरे । एकमपि बिन्दुचक्रं तगामकत्वात् प्रत्येकं 

रूपत्रयं दध । ‘Zale दोपिदेवनयोः' ( are धातुसूब्म् ) इतिच्छान्दसधातोरिदं 
पम् । दोपनं प्रकाशनम्, फलत उतुपादनभेवेह विवत्तितोऽथः ! शान्तात्वाव- 

च्छेदेगेच्छाशक्ति' sane: fama frat देवता उपादधात्, wie 

ager amfaqeeateu वामाज्ये्ठारोद्रोशक्तिषनामकानजनयत्, 

परात्वावच्छेदेन पश्यन्तोमध्यमावैखरोतिवाग्दे वता अजोजनदित्यधेः। सा 

परटेवतेवेनां त्रिुरामधिष्टाय नव योनोखक्रे इति वाऽन्वयः । एता नव देवता 

एव नवयोनिचक्ताक्मना परिणता इति तु वासनाध्वनिः। किञ्च वैलोक्यमोदना- 

दौनि नवचक्राणि जातजनिष्माणानि संस्कारातमना नवयोनिष्वं व सन्ति तरेत- 

दा नवचक्राणि कतं fe नषयोनौरदीधिरे इति । गक्ञितरिकोणदय- 
afsfanrtaa हि नवयोनिचक्रःमिष्पत्तिः। प्रतितिकोणं तिखो रेखा इति 

नवानां रेखाणां योगा अपि कोणरूपा नवेव, पिन नव योगिनोरदीधिरे। aa 

१ शक्ति क्रियाश्किञ्चनभक्निरिति पाठ । २ afar ata पाठ । a चकं सिध्यति इति पाद । 



सटीका १५ 

एकाः सा Wagar सा नवासोद्ासोनविंशदासोनेतिंशत् ॥ 

चत्वारिंशदथक faa: समिधा उशतीरिव मातरो मा विशन्तु ॥३॥ 

चक्राणामिह sata तत्रलयप्रकटादियोभिनोनवकमपि कोणासनेहैव तिष्ठतीति 
भावः। 

देशकालानवच्छिन्नं agy परमं महः | 
इत्यादिग्यवहारादेशदयवच्छिन्नो' िन्दुचक्रादिगप्रपञ्चो ब्रह्मणोऽघोऽघस्तिष्ठतोति 

लभ्यते। रतश्बुलक एव tare भेसप्रस्तारोऽपि। तेनेकस्मिंश्क्रे भूपुरादि 
बिन्दन्ता उपयुपरि नव भूमिकाः, तासामधिपतयोऽपि विपुराचक्रेश्व्यादिनामानो 

नत्रैव। ता afa नवयोनिष्ठेव सुच्छमरूपेण क्रमेण तिष्ठन्तोत्याद चक्रे नवानां 

महोनामधिनाथा अपि wat नवयोनोर्दीधिरे इतिः। स्योना इति चक्रेशवरो- 
विशेषणम्, सुखहेतुभूता इत्यथः । नवसुद्राः सङ्ोमिण्यादियोन्यन्ता अपि इहैव 

स्थिताः । नवभद्रासु aa विवुताः-- 
"धर्माधर्म ASAT AAG तथा प्रमा |’ 

दति । पुरं, पापम्, भ्राता, अन्तरात्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रमाता, प्रमेय, 

प्रभेति नवकं तदर्ध । आमचतुष्टयखरूपविवरणमात्मोपनिषदि द्रष्टव्यम् 1 

चक्रं नवालकमिदं नवधा भित्रमन््रकम् । 
इतयुपह'हणदशेनात् | भद्रापदेन मन्ता वा ग्राह्याः । ते च नवचक्रेश्वरोमन्ा 

इति केचित् । सात्निध्याश्युद्रामन्ा एवैति युक्तम् । वबिन्दुविकोणवरुकोणमक- 

amazed संहारचक्र एव सय॑ ओरोचक्रं सच्मरूपेण तिष्ठतोति पिगिडतोऽधः। 
आपत्कालिकसङ्धिपूजाप्रकारषु वसुकोणादिविन्दन्तमाढटपूजाविधियस्तग्ते ga 
लभ्यते, ततरेय*भेव युतिमूलम्। अतर सन्धैवोपवु हणानि तन्त्पुगणवचनानि तु 

विस्तरभयान्र लिख्यन्ते ॥२॥ 

अथ दशारदयमन्वच्ररूपं खितिचक्रमुपदेषटु ठतोयःमचमाह-- 

“ORT सा आसौत्प्रथमा सा नवासीदासोनविंशदासोनतिंशत् ॥ 

चत्वारिं शदथ' faa: समिधा उशतीरिव मातरो मा विशन्तु*३५ 

श्राभ्यो नवयोनिभः सच्छभूतानि प्च wages यच्चेति भूतदशकमभवत् | 

# दधीति पाठः। १ देशद्यनवन्कतरेति पा. । २ इति। दौषौडम्दौतिदैवनयोरितिच्छन्दसो लोटि द्प- 

निदमिति पाठः । ३ तच्चयमैवेति पाठः | ४ दधीति पद; । 
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ऊर्ध्वज्वलजज्वलनज्योतिरग्रे तमो बे तिरश्चौनमजरं तद्रजोऽभूत् ॥ 
Wad मोदनं ज्योतिरिन्दोरेता उ वे मर्डलाक्मण्डयन्ति ॥४॥ 

ar: wages शब्दादितस्नावदशक'मभूत्। fare करछन्दरियाणि 
प्च, Mafeante पश्चान्तःकरणानि चल्वारोति चतुदंशकमभवत्। Tat: सव्या 

श्रपि देवता; स्तोरूपत्वादयोनिरूपा एव । तदिदं सबै 

“भूततन्नात्रदशकंप्रकाशालम्बनलतः। 

हिदशारस्फुरटूपम् ` 
इत्यादिना at विदतम्। सेव प्रक्रिया पूव्वनुवादपृव्ैकमिषोपदिश्यते- या 
प्रथमा सव्यैजगल्वारणभूता देवता Gay yaaa विन्दुचक्ररूप! श्रथ 

नवासीत् नवयोन्धासना | अधोनविं शत् एकोनविं शतिसवरूपा रास नव- 

योनयोऽन्तदंणारयोनयञ्चेति। विं शदित्यादिच्छन्दसम्। श्रथोनविंशदास 

बहिद॑शारयोनोनां मेलनेन । अध चत्वारिं शत्तिसुश्च Gary च च लुदंश्मेलनेन 

बिचत्वारिंगशयोनिखरूयैकेव देवो जातेत्यर्थः । विन्दुचक्रस्यान्तराकारत्वेन “एका 
arate श्यस्य बोन्याक्षतोनां मध्ये परिगणनम् । समिधा टेदोप्यमाना एता 
मातरो मा विशन्तु मां प्रविशन्तु मच्छरोरस्यापि ओोचक्ररूपत्वादिति rand 

प्राधेनम्। उशतोरिव कामयमाना इव, वस्तुतो निष्कामलत्वात्। धेनवोऽपि 

वत्सख्मोप्यमिच्छन्तगो वनाद्ुतं यथा गोष्ठं प्रविशन्ति aden: प्रविशन्तितय्ः | 

इयभेव शुतिखक्रःन्यासविधोनां तन््रस्यानां सूलम् । एतासामेव देवतानां खशरोरे 
न्यस्तव्यत्वात्, 

योगिन्यो यासु ताः सन्या गीं Hea मै वपुः 1” 

दति श्तिन्यासमन्त्रलिङ्स्वादात्तस्यापि मूलम् ॥ २ ॥ 

श्रध षटिवक्रे भरवशिष्टे वुत्तव्यविशिष्टं पद्महयमुपदेषु चतुर्धोखचमाह-- 

qa ज्वलजज्वलनज्यो तिरय तमो वै तिरञ्चोनमजरं तद्रजोऽभूत्। 
wired मोदनं श्यातिरिम्दोरेता उ वे मण्डला मण्डलयन्ति॥४॥ 

चतुदंशारमधोऽध हि इहे चक्रे ्रष्टदलषोडगदलपद्मालके wa aay 

* मण्डलमिति पाठः । १ दश्कमिति नालि पु० । २ विधिशक्रन्या सविधीना तवस्छानागरलणमिति पा; | 
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faage रेखाः सदनानि भूमेस्िविष्टपास्िगुणाख्िप्रकाशाः | 

एतत् पुरं पूरकं पूरकाणामव प्रथेते मदनो मदन्या ॥ ५॥ 

कणिंकाषठत्ते बाद्वत्तमेकभेवं, aie waite कतिथयसिदहान्तः । श्रवएव-- 
च्येषठारूपं चतुष्कोणं वामारूपंः ्रमिभ्वयम्' | 

इत्यत्र भ्रमि ' तयपदस्य हत्ततरयान्तरालहयवत्तिंपद्मदयलक्तकत्वेन प्राचामाचार्य्खाणां 

व्याख्या युज्यते 

"oo छन्तवितयसंप्युतम् | 

सरोरददयं शाक्तीरग्नोषोमात्कं प्रिये | 

दति वचनेऽप्येषैव व्याख्या । तानि च ठत्तान्यम्निसूखसोमगुणतरयरूपाणोति 
प्रक्ञतायाग्वचि वणेनेनेव aaa aged वणितं वेदितव्यम् । THUG wa 

स्थितिचक्रोत्तरचक्रोषु प्रथमं तमो वै तमोगुणावकं ज्वलननाभकं ज्योतिमर्डल- 

मभूत् । ऊर्व॑ज्वलदितिविशेषणेनाग्निज्वालारूपत्वटढोकारः | ऊध्व॑भागे 
कल्ललदर्भनेन तमोरूपतवदृढकारश्च । अत एव तेजोमयस्य तमस्त्मोक्षावसाङ्गत्य- 

शष्कापरिहारावैव तै" इत्यव्ययम् । ततः परं तिरश्ची नं तिथकप्रसारिज्योति- 

मण्डलं रकतत्वाद्रजोगुणमभूत् । तच्च सूथरूपम् । श्रग्निसूययोरूष्वेतिय्येकूप्रतैः 
प्रत्यक्त्वात् । यदाइरभियुक्ताः- 

गतं तिरचोनमनृरुसारघेः प्रसिषमूध्वज्वलनं इविभुजः ॥ ( माघ° १--२) 

इति। अजगरभितिविशेषणमग्नितो वैलक्तण्यदटढौकाराय । ततो मोदनं वैव- 

यिकस्खोतपादकभिन्दो्ज्योतिम॑ण्डलमभूत् । wea सच्चगुणामकतोक्ञा । 

स्वाधिक्यस्मैव ब्रह्मानन्दव्यञ्ञकत्वात्। उवे इति कोमलामन््रे, एवकारार्े 

बा । एवं alfa मण्डलानि त्तानि एता मातुः" मरडयन्ति शोभावतोः कुव्वैन्ति। 

हन्तवयान्तरालव्तिकमलयुगलविशिष्टं aaa काथक्तमं, न" केवलं vara: 

मित्य्थः। मन्व खादिबिन्हन्तपूजाया श्रापत्कल्पत्वादिति भावः ॥ ४ ॥ 

a feet) रेखा इति पाठः। ९ AACR) २ मेव तीति पाठः। २ चक्ताराषटितः पाठ; | 

४ भूमिवथमिति पाड; | ५ भूमिवयेति पाठः| ६ संभूतनिति पाठः । ७ श्रन्तरालपदैति प्राठः | 

८ मावमिति पाठ;ः। < कुत एति पाठः। १° BARA पाठः| 
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मदन्तिका मानिनो मङ्गला च सुभगा च सा सुन्दरौ Years | 

went afagfefcer च पुष्टा लच्छ्मौरुमा ललिता लालपषन्तो ॥६॥ 

नवमं भूगदहामकं चक्रमुपदेषटं पश्चमोखचमादह-- 

foes रेखाः सदनानि भूमेस्िविष्टपरास्िगुणस्तिप्रकाशाः | 

एतत् पुरं पूरकं पुरकाणामव प्रथेते मदनो मदन्या ॥ ५॥ 
तग्वान्तरे कर्िंकाहत्तदयातिरिक्ञानि पद्महयादहिस्तोणि दत्तानि विहितानि 

दृश्यन्ते aqua तिखश्च रेखा इत्येतावन्मात्रं दरत्तरेखात्रयपरं मेयम् । a चेवं 

सति क्णिंकादयस्यैवावशेषेण मण्डलत्रयकथनासङ्गतिरिति वाच्यम् । तन्वराजे 

मन्वग्राहहिरमर्यादाहत्तस्या्टदलकणिंकावृत्तातिरिकस्य कथनेनास्याः शुतेस्त- 
years: । भूमेः सदनानि frat रेखा दति सामानाधिकरण्यं afeet- 

1 ताण विविष्टपा सुवनव्रयरूपाः, देवताऽऽवासभूमिलवात् aca 

वा। चिगुणा गुण्वयस्पाः, चिप्रकाशाः सयचन्द्रागिरूपठत्तत्यप्रकाश- 

रूपाः । यखोचक्रवणंनशरुपसंहरति एतदिति | सादैचतुष्टयेन वितं पुरं खुर 

भिव सपरिवारपरदेवतानिवासख्धानं चक्रं पूरकाणां भक्तमनोरथपूरकाणां शिव. 
विष्णुपदोनामपि पूरकं मनोरथपूरकम् । भ्रत्र ्रोचक्रे मदनः शिवः, कामिश्डरः, 
मदन्धा शिवकामसुन्दरो च प्रथेते खमयुखाककाणिमादिनाऽनादिरूपविस्तारेण 

विशसत vera: | मदनो श्रा इति च्छेदो वा । पुयोगलक्षो ङोप् । श्राप्रथेते 
इत्यन्वयः “छन्दसि परेऽपि, व्यवहिता" ( ate सूर ८्१,ष्य्पा०४अ०१) 

इत्यभ्यगुच्चानात् ॥ ५॥ 
@ay विविधेषु नामभेदेन यामि देवोरूपाणि पुराणेषु aay चोपलभ्यन्ते 

लानि सव्था्छस्या एवत्युपदेषं षटोखचमाह- 

मदस्तिका मानिनो मङ्गला च सुभगा च सा सुन्दरौ शु्मत्ता | 
wont मतिस्तुष्टिरि्टा च पुष्टा लच्मौरुमा ललिता लालपन्ती ॥ €॥ 
wae देवोतो्थपरिगिशनावसरे कतिपयानि रूपास्लुक्षानि- 

* दिर्विमक्तेति पाठः। १ करशिकाठे्ानि aie afew Hie anche: सन्पद्यने। न चैवं रेखाया 
wartafefa वाच्यमिति पाठः। २ शिषैति नालि ge | 



सटोका ge 

sai विन्नाय quar मदन्ति परिखता तर्पयन्तः खपोटम् | 

नाकस्य पृष्ठे महतो वसन्ति परन्धाम age चाविशन्ति ॥ ७ ॥ 

प्रयागे लसिता दैवौ' ` इत्यारि, 
लङ्कायां मङ्गला नाम त्रिकूटे भद्रशुन्दरो ॥ 
HAT महालच््मोसतधा eat विनायक | 

देवदारुवने पुष्टिर्मेधा काश्मोरमण्ड ले ॥ 
""" “` "`" तुषटिर्वतसेखरे तथा ॥ 

इत्यादौनि अन्यान्यपि safe aa तवरान्व धाणि। मदन्तिकेत्यादि चतुर्दशकं 
वाराणस्यां विशालाक्तौत्यादोनासुपलक्षणम् । यदेव fafetaigd aaa लालप्य- 
मानाऽपि सेषैवय्धः। लालपन्तोपदं लालप्यमानापरम् । श्रातिपदिकादु्चरन्ो 
विभक्तिः, प्रातिपदिकार्थो विशेषक इत्याह" इति शाबरभाष्ये ( ale Ge २५ 

Ole १अर° १) प्रयोगदर्भनात्। श्रथवा पञ्चदशाक्षराणां पश्चदभेमा देवता; | 
शद्मत्तेत्यतर सिदिमन्तेत्याथवंणः पाट; ॥ ६ ॥ 

एवं वर्णिताया देवताया उपास्तिं विधातुं सप्तमोगचमाइ- 

zat विज्ञाय quar मदन्ति परिसुता तर्पयन्तः खपौढम् | 

नाकस्य YS महतो वसन्ति परं धाम वैपुरं चाविशन्ति ॥ ७ ॥ 
zai पूर्वोक्तां परदेवतां विन्नाय विधिविशेषपूव्यैकं न्नाला गुरूपसदनदोकादि- 

पूव्यैकमुपास्तिं aaa खपीटं खशरोराभितं ata ततर देवतां सावरणां 

सुधया परिखुता पोयुषीलवेन द्रव्येण तपैयन्तस्तपणायुपचारिः पूजयन्तो ये 
मदन्ति विषयमानप्रमोषपूल्वैकं सा्ैकविषयकनिव्यिकल्पविषयभाजो भवन्ति 

१ महतो नाकस्य पृष्ठ वसन्ति वैपुरं परं धाम चाविशन्ति चेत्य । 
अरखृतोकरणं संस्कारान्तराणासुपलक्षणम्। तदभिमानिदेवतायां सुधादेवोति 

संविच्च संस्कारमन्त्वर्णादवगम्यते | 
"मन््रसंस्कारसं शुद' तदेवाखतमुच्यते ।' 

इति इद्रयामलश्च । महानाकष्हवासस्िविधयपुरषार्थफलोपलसकंः । विषुर्याः 

परं धाम तु भुक्तोपसर्तव्यं खरूपम्, तेन मोच उव्यते। सर्वान् कामाग्भोक्तं wry: 
वन्तीति भावः | 
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एवं सव्यैगता शक्तिः सा ब्रह्मेति विविष्यते । 

सगुणा निगुण वेति दिविधोक्ता मनीषिभिः ॥ 
सगुणा रागिभिः पज्या faa तु विरागिभिः॥ 

धर्मा्थंकाममोक्षाणां खामिनो सा निराकुला ॥ 

ददाति वाल्छितानर्थानविंता विधिपूव्यैकम् ॥' 

इति देवीभागवते स्मरणात् 
ओविश्यादोक्तितो gran खपोटा्चनेन नित्थिकस्पहत्तिदारा सर्वान् कामान् 

भावयेदिति भावनाविशिष्टभावनान्तरविधिः पयवस्यति। ase मतिमान्दोक्तेते- 

त्यादिकश्पसूतरादिगतविशेषणविधोनाभियमेव खतिमूलम् | fawa anata’ 

इत्यधिकारिविशेषणतया श्रुतमपि ait फलभ।वनाकरणत्वेन सम्बध्यते “हिरण्यदा 

श्रमृतत्वं भजन्ते" इतिवत् । श्रप्राप्ता्थैकलत्वादिधिशतिप्रतिबन्धाभावानच्च मन्बत्वेऽपि 
न॒ विधिव्याघातः। "वसन्ताय करपिच्लानालभते, श्रणोयादिब्राधमानाय 

तव्यान्", ्रास्य जानन्तो नाम चिदहिवक्तन' इत्यादिमन्त्राणामपि ae विधिल- 

SAAT | वसतो मदन्तीत्यस्य यदाग्नेयवाक्य इव लेटत्वकल्पनया भावार्थीधि- 

करणन्यायेन चिदहेव्यभित्राममातविषयकठत्तिविशेषबोधकम दधात्वथ॑स्यैव कर- 

णत्वम् । भअन्त्यागपदवाच्यताऽपि तस्यैव, यजतेदत्तिविशेषवाचकल्वात्। परि 
Bafa तु aaa Wada ति, भावनान्वितयोरुभयोर रुणेकडायनो- 
न्धायैन वा पा्टिकोऽन्वयः । प्रतितिष्ठन्तोत्यस्येव "नाकस्य os’ इत्यादेभाव्यसम 

पैकल्वम्। चक्षारेण फलान्तरसमुच्चयकथनात् | धूत एव Arata इन्द्रियावो 
agar भवति इत्यतेव सम्बन्िसम्बलिताऽधिकारत्वम् । श्रनेकेषां पुरुषार्थानां 
व्यासज्यहत्तिफलत्वमिति यावत्। न पुनः “सर्वेभ्यः काभेभ्य' इतिवत्प्रत्ेक- 
पर््यीपम् । तपेणन्सु फलवदफलन्यायेनाद्गम् । "इमां विन्नाय' इति विहन्ताऽधि 
कारितावच्छेदको wi: । श्रत एव- 

कुलदोक्ताविष्टोनानां नाधिकारो दिजब्मनाम् ।' 

इति समयाचारस्मृतिरुपप्यते । इह ‘aden दूति शढप्रत्ययेन बह्िर्यागविधौ 
वश्चमाणे (१२ ऋचि ) निवेदयन्, खालोक्षत्य' इति च शठस्यपुप्रत्ययाभ्यां 
देवतानिवैदनखासोकरणयोः समानकालत्वकथनाद् दिव्यपानविधाषेव तैः 
खारस्यम्. न वौरपानविधी । तेन- 
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कामो योनिः कमला वच्चपाशिरगृहा हसा मातरिश्वाऽभमिन्द्रः ॥ 
पुनरगृहा सकला मायया च gaara विष्वमाताऽऽदिविया ॥८॥ 

पानन्तु fafad ara दिव्यवोरपशुक्रमे; | 

feat देव्यग्रतः पानं वोरसुदासने क्षतम्! ॥ 

इति aay शुत्यन्तरमन्वे ष्यम् | पुरुषाधैनिषेधास्तु रागप्रार कविषयत्वात् क्रत्वे. 

त्वेन fafeag न प्रवर्तन्त एव | 
aa केनाप्युपायेन fae faa निवेशयेत् । 
तख्मात्केनाप्युपायेन मनः FU निवेशयेत् ॥ 

इत्यादिपीराणवचसामीटशाण्य एव सख्वारस्यात्। स्प््टानां तत्र वचसां क्रत्वर्थ - 

सव्यैवर्णादिशेन विधायकानां बडलमुपलग्भात्। तेषां चेदशानेकशरुतिप्रत्यक्चश्ुति- 

मूलकत्वेन बलाबलचिन्तानवकाश्णदिति दिक् ॥ ७ ॥ 

ud पररूपोपास्तिं विधाय सच्छरूपोपास्तिविधिन्छयाऽष्टमोखचमाह-- 

कामो योनिः कमला वच्चपागिर्गुहा हसा मातगिप्रवाऽभरमिन्द्रः ॥ 
पुनर्गुहा सकला मायया च पुरूच्येषा विश्वमा ता$ऽदिविदया ॥८॥ 

इह पञ्च दशाक्षरो मन्त उदधियते। स च स्तोदेवत्यलाश्िदूपतवाञ्च विद्या- 

पदेनोच्यते। कचिन्ताटृश्यपि वेदमाता गायतो awa पव्यते। wag 

प्रत्यक्षरं तदाचकपदमन्तरेण कतिपयानां निदेणादतिरदस्यत्वं wae, तहारा 

लदधिकारिककर्मणाश्च तथात्वं ध्वनितम् । किं बहना गायत्रयप्यादिविद्योखारिकं- 

वेति विपुरातापिन्यां ae प्रदृश्यते! भागवतप्रथमश्रोकोऽप्येवमेवोपवंहयति- 

सब्यैचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्या wate | 

afe यानः प्रचोदयात् ॥ 

wa अतिरहस्यत्वादटेव नाथचरणेकावगमनोयोऽयं aa) मातरिश्वा काम 

चतुमुखवाचकमक्तरं, कमलायोनो चतुरथेकादशस्रौ । wees तोय 
मन्तस्याक्षरम्. TRIAS भुवनेष्वरोबोजम्, wea तस्या एवाद्यमकषरं इकारः”. 

शेषपञ्चक' खरूपम् । एषा भरादिविद्या पुरूचो पुरातनो विश्वमाता जगस्ननयिवी, 

विश्या्षरेजेगदुल्यत्तर्योगिनीषृदथे सम्प्रदायाथंप्रकरणे सविस्तरं व्॑नात्। मन्वा- 

१ क्ति इति पाठ.। २ क्रचिदिति पुम्नकान्तरे नानि। ३ मागकनिति oa | 
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षष्ठ ana वङ्किसारथिभस्या मुलविकमावेभयन्तः ॥ 

कथ्यं कविं कल्पकं काममोशं तुष्टेवांसो अमृतत्वं भजन्ते ॥९॥ 

ag दत्तात्ेयाग्यादिभिर्वहभिस्तन््मेदेन बहधोक्ञः, स sania rae 
यथामति सङ्क दर्भित इति तत एवावगन्तव्यः ॥ ठ ॥ 

कामराजोपासितां विद्यामुपदिश्च लोपासुद्रोपासितां विदयामुपदेषटं नवमोखच- 

माह-- 

us! सप्रममथ वज्किसाप्यथिमस्या सृलविकमावेश्शयन्तः ॥ 

कथ्यं कविं कल्पकं काममोशं तुष्टवांसो अखतत्वं भजन्ते ॥९॥ 
gar एव विद्याया qafaa प्राथमिकमक्षरत्यम्, उग्ूलयेति शेषः | तख्यानेः 

ऽपि षष्ठादिवर्णतयमेव निषेशयन्तो जापका विद्याहयान्यतरेण dge ator 

fax’ परशिवं तुष्टवांसः सुवन्तो जपन्तः, अस्रतत्वं भजन्ते fasta 

area’ भावयेदित्यधेः। ईशं विशिनरि- कामम्, “सोऽकामयत बह स्यां 

प्रजायेय' इति गुतिप्रतिपाश्चतेनेक्षत्यधिकरगे निर्णोतम् । कल्य वां जगत्ल्यना- 

धिष्टाने जख्मादयधिकरणोक्ञम्, कविम्, वेदप्रणितारम्, क्यम्, वदेयम्, 

शास््रयोन्यधिकरणे वणंकदयेनोक्तं परं ब्रह्मं वैति तु विशेषणसमरपिंतोऽथेः। श्रजरा- 
पुराणे इत्यादिभि्रह्मलिङ रिह पुंलिङ्गे च्छमागकामकलाध्यानगतस्तोलिष्गंच पर- 
देवतायास्तिविधं ध्यानं विदितं भवति । तधाचोपहरं हितं कुलाणंबे-- 

cea वा खरेदेवीं स्तरोरूपां‹ वा विचिन्तयेत् | 
अधवा निष्कलं ध्यायेत्सच्चिदानन्दलक्तणम् ॥ 

दति । यदपि परोपास्तौ निष्कल जपेत् पुरूपं afealt स्तोरूपमध्येयमिति 
व्यवसा सुवचा तधाऽपि Ata: समप्राधान्यस्य वच्यमाणतया सम्प्रदायाचचैच्छिक 
एव विकरः । मनुचन्द्राद्युपासितविद्यानामन्यासामपि त्रिषुरातापिन्या sar 
east wat इयोरेवोहारस्ताखेनयोरापिक्छध्वननार्थः + श्रत एव ware 
हादशविधां विद्या see 

“विद्याइयमिदं भद्रे देवानामपि दुलभम् | 

१ षष्ठां सप्माम्, षष्टसप्रममितिच पाठौ । र वद्सारारधिनिति पाठः। ३ आदेभयन्त इति पाठ; । 

४ संशयेति पाद । ५ डपमितिपाढ । ¢ स्तोदपमिति पाठ | 
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fafaed विमुखं विष्वमातुर्नवरेखाःखरमध्यं तदौले | 
बहत्तिधीरेशपञ्चादिनिल्या सा षोडशौ gore विभक्तिं neon 

दत्यादिनोपव् हितम् । wade मध्ये कादि विद्याया एव प्रधमसुदारादाधिक्छ 

ध्वनिः। श्रतणएव- 

श्योविद्येव तु मन्ताणां तन्वकादिय॑था परा | 
इति ब्रह्माडपुराण उपवु' हणम् | 

वस्तुतः सर्वासां विद्यानाममेदात्तारतम्योक्गिः प्रशंसामातरमिति समर्थितं सेतु. 

बन्धे ऽस्ाभिः। 

अत एव ओरोमदाचायभगवत्पादैवे परोत्येनेनघोरारः प्रदर्शितः ded 
ल्पम् । तत्रापि प्र्षतयुत्यानुगुख्थाय शरिवश्क्तिकामपदानां चान्यथा व्याख्यानं 
कतिपथानां क्िष्टतरान्निर्थकत्वाच्च aca) भअत्रान्तर्यागस्यैव प्रकरणित्वेन 
तदोयद्रव्यानुवादेन गुणान्तरसमुच्यस्य हादश्यामृचि विधास्यमानलेन प्रकरणा 
नुहठत्तेव॑क्तव्यतया तच्मध्यपतितस्य जयस्य प्रकरण्यन्तर्यागाङ्गत्वाद् । “Tad भजन्ते 
इति श्रपाप्रलोकश्रवणवदधवादः। मन्छत्वेऽपि विधित्वस्येवाथंवादलत्वस्यापि 
सखोकारे बाधकाभावात्। "तिखः पुरः" इत्यादेस्वन्त्यागविधिशेषत्ेऽपि नार्थ- 
वादल्वम् । विधिशेषत्वस्यावंवादन्याप्यत्वे मानाभावात् । अर्थवादल्वेऽपि वा 
भूतार्थवादतेन BT wars | 

न च हादश्यामृचि स्थुलोपास्तिभितरेव afeatnear विधोयत इति वाच्यम् । 
तथाऽपि पञ्चदश्यामृचि मदधाल्लथेविवरणेनोपसंदहारदर्नाग्रकरणातुहत्ेदरबारत्वात्। 

aga उपास्तिद्रयस्य समप्राधान्यभेव, विधित्रथेऽपि फलय वणेनान्यतमस्य 
प्रकर णित्वकल्पने विनिगमनाविरहात् श्राग्नेयादिषटर्कस्येव मिलितानाभेव च 

फलजनकत्वम् | * 

अन्तर्यागवदहिर्यागौ दसः सव्यैदाऽऽचरेत् ॥ 
चक्रराजार्चनं विद्याजपो arate कर्तनम् ॥ 
भक्षस्य क्षत्यमेतावदन्यदभ्युटयं विदुः ॥ 

इत्यादिवचनात् । 

अधिकारिविगेषेण तु केवलान्तर्यागजपयोः फलजनकत्वन्तु वचनात् । भ्रसोम- 
याजिनोऽम्नोषोमोयपुरोडाश्रसाहित्याभावैऽपि फलसिदिबदित्यादिकः न्धायविद्धि- 
शद्म् Heh १ 
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अथ स्थुलापास्तिविधित्सया मूलदेवताया अन्तच्छगुणत्नन चिन्तिताया बहि 

wa स्थापनाय स्थुलविशेषं fate दशमोमृचमाह-- 

fafaed विमुखं विश्वमातुनेवरेखाःसखरमध्यं तदल | 

ब॒हत्तिथोटं शपञ्चादिनिल्या सा arent पुरमध्यं विभक्तिं ॥१०॥ 
रखापदोन्तरं Tere विस्ेस्वरस्य waa: | नवरेखासु नवयानिघटितासु 

‘a’ इति खरस्थानोयो ase तद् । यदा नवसंख्या रेखा यस्य तन्नवरेखं 

ayaa तस्य अःसखरोपनलसितं स्थानं मध्यं यस्य तद् । श्रः इत्याकार एव खरो 

यस्मिंस्तद् श्रःस्ररमिति वा विग्रहः । तादृशं विसुखं त्रिकोणं मध्यतिकोण- 

मिति यावत्। तद् विश्वमातु स्तरिपुरसन्दर्ययास्वि विष्टपं. निवासस्थानं पृजा- 
स्थानमिति यावत् । सखगेस्य देवतावासभरूतत्वेन वाचकपदेनात स्थाननि्देशः | 

aaa इति स्तोतुवक्यम् । योधास्य स्वरयोर्मध्यभेत्य सम्मते स डकारो 

लकारः" इति प्रातिशाख्य विधितो डकारस्य लक्रारः सज्ञातः । इयमेवोपनिषदाथ - 

व्यैरिकेरपि पठयते, aut a queen इति व्यवस्था । wate मध्यम- 
ल्वोकगैयैतरेषां were रेखातये बिन्दुमभितः ‘ad ae’ इति न्यायेन पञ्च 

पञ्चधा farsa ध्वनिनम्। तचिकरोणं qe विभावितं wenag तिथोः 

दण्पश्चतिथिदेवताका नित्याः काभेशवर्य्यादिचित्रान्ता विभक्तिं । दच्तिणोबत्तिर- 

रेखासु पञ्च पञ्च नित्याः पूजनोया इति भावः। तदुपवु'हितं ज्ञानाणवे - 
विभाव्य च महल्युखमग्रदक्तोत्तरक्रमात् | 

रेखासु विलिखेत्पश्चात् पञ्च पञ्च कमेण इ ॥ 

अकाराद्यानुकारान्तान्दक्तिणायां विचिन्तयेत् । 

ततश्च पृव्यैरेखायां दोधकर्णी दिपश्चकम् ॥ 
विलिख्यो्तररेखायां शक्तयादि विलिखेत्ततः | 
अनुसखवारान्तं मध्ये च विसं षोड़शीं यजेत् ॥ दनि। 

चन्द्रस्य कला हदिक्षयशालिन्यः; agen, ता एव fe तिथयः. 
दर्णा: पूणिंमान्ताशच कलाः पञ्चदशेव तु । 

इत्यादिना aaa निरटिं्ः, ‘ent दृष्टा estar (ae ate ३, १०, १ ) इत्यादिना 
ते्तिरोयेरान्नाता्च । एतासां कारणभूता ठदिक्षयशन्धा सदाख्या षोडशो कला, 

सा च पञ्चदशानां नित्धानां कारणत्वादादिमित्योश्यते, सा ya विता लिपुर- 

सुन्दरो आदित्यखरूपा सतो पुरस्य ओरोचक्रस्य मध्यं विसगेखरखयानं faufe 
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दा मण्डला द्वा स्तना विम्बमेकं मुखं चाधस्लोणि गुहा सदनानि | 

कामो कलां काम्यरूपां विदित्वा नरो जायते कामरूपञ्च काम्यः॥ ११ 

श्रष्यास्ते प्रकाशविम्ैरूपाकारहकारव्यश्जकत्वात् deat तदामकताया 

युक्षलाद् इति द्रष्टव्यम् ॥ १० ॥ 

प्रसङ्ात्कामं कामकलाध्यानं बद्र्यागायितमुपदेष्टुमेकादशोमृचमाह-- 

द्वा मण्डला at स्तना विम्बमेकं सुखं चाधस्वोणि गुहा सदनानि | 

कामं(८ कलां काम्यरूपा विदित्वा नरो जायते कामरूपश्च काम्यः॥ १९ 

हौ मण्डलो, दो स्तनो, एकं विम्बं सुखं alfa सदनानि भृग्द्ाणि ger इकारा - 
रूपा । यद्यपि विम्बोऽस्तौ awa’ त्रिष्विति कोशेन बिम्बपदस्यापि मण्डलवाचक- 
त्वेन चतुष्यामृचि वलितानां त्रयाणां मर्डलानाभेवेष विभागस्तव्रापि afeed 

Awad स्तनो निम्बपद खारस्यात्. पाठक्रमात्तदधस्तनमिन्दुविम्बभेव सुखम्, 
QUIEN, तदधस्तनभेव zat हकारा मिति ae प्रतोयते, सन्ति 

व्यत्यस्तान्धपि कामकलारूपाणि बहुविधानि तन्त्रेषु aa aa निदिं्टानि, 

तथाऽपि भगवत्पादः-- 

qe विन्दुं कला कुचयुगमधस्तस्य तदधो, हकारा ध्यायेत् 
इति उपबृ"हणादारयक्रभेण पाठक्रमवाधात्। बिम्बपद' बिन्दुपरं' सद् बिन्दादि- 
मन्वखान्तचक्रगण्परम् | 

"म ण्डलतयरूपन्तु चक्र शक्यानलातकम्' 

इति सुन्दरोश्नोके Twas दशारादिभ्चक्रपरत्वेनापि व्याख्यानद शनात्" | 

विन्दादिमण्डलानां षर (भेकावयवत्वेन विभावनायेकमिति पदम् । दामण्डलेति 

श्रषटदलमोडश्दलचक्रहयपरमिति योज्यम् । इदमवटवत्रयकथनं सर्वीवयवोप 

लक्षणम् | aga: शरोरेऽपि तय एवावयवाः भोषादिघण्टिक।न्तः कण्डादिस्तनान्ता 

द्रदयादिसोवन्यन्त च । कैशपाणिपादन्तु तत्तच्छाखा इति । एवं सव्यैचक्राकना 

परिणतां कामो कामेष्वरामकमनग्मथसम्बन्धिनीं कलां fet arent 

कमनोयसरूपां विदित्वा ara) fafa ति शाखान्तरे पाठः । नृर उपासकः 

Aaa मन्भथसुन्दरछदयसछकलवनिताक्षोभकरो जायते । भरत्यल्पमिदसुश्चत 

oe 

१ युक्तं सदिति पाठ. । २ sagwiafa पाठः । ३ दशरपि चैति पाडः । ४ व्याछासङ्गादिति पाट; । 

8 



२६ तिुरामहोपनिषत् | 

परिखतं भषमाटं पलं च भक्तानि योनौः सुपरिष्ितानि | 
निषैदयन्टेवताये ava खात्मीक्तत्य qual सिद्धिमेति ॥ १२॥ 

इत्याश काम्य इति विशेषणखवगणाचिमुवनान्तवैत्तिं सकलजनैरभिलषगोयरूपश्च 

भवति । तदुक्तं भगवतूपादैः-- 
‘waar हरमहिषि ते मग्मधकलाम् | 

स सद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यति लघु 

विलोकोमप्याशू श्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्' ॥ इति । 
कामरूपल्लकाम्यतल्कामः कामरकलां ध्यायेदिति गुणफलसम्बन्धविधिः । श्रत्र 

फलाधेतया विधेयस्य ध्यानस्य खतः क्रियारूपस्याखयान्तरानपेक्षतया श्येनक्रत्वादैः 

सोमिकौष्संवलितत्वस्येव बहिर्यागाद्गसंवलितत्वस्याप्यभावेन बहिर्यागाहिरष्य- 

नुष्टानात् फलमिति तु भगवतूपादाशयः | 

बिन्दु" संकरप्य aa’ तु तदधःख्धं कुचदयम् | 

तदधः सपरा तु चिन्तयेत्तदधोमुखम् ॥ 
षति नित्याषोडशिका्षे। क्रतुप्रकरणसख्थविधिना ऽस्य ध्यानस्य क्रत्व्थत्वमपि 

waa इति चेत्, किं तावता ? । ् न्रा्यकामनाफलकावषटेरिव फलार्थिना बहिः- 
प्रयोगस्याप्यक्षतल्वात्। अरत एव भगवत्स्रणमुपक्रम्योक्तं भक्तिसूत्रे बहिरन्तस्त- 
सुभयमवैटिवत्सवंमितिः ti ११॥ 

= बहिर्यागद्रव्याणि वद्िर्यागं दरव्यप्रतिपत्तिं च विघातु' दादशोखचमाइ-- 

परिखुतं भषमाद्य ' पलं च भक्तानि योनीः सुपरिण्क्रतानि । 
निषैदयन्देवताये ava खात्मौक्तत्य सुक्तती सिडिमेति ॥ १२ ॥ 
We HAE पलं मांसम् । weed परिखुतः प्रथमस्योत्तरं हितोय- 

fawe:| सेन भषस्टतोयः । भक्तानि वटकचणकीादिसुद्राद्यामकानि नाना- 

fanaa | चतुथे योनिप्टं ङुःण्डगोलोदवोपलक्षणं तत् पञ्चमम् । योनो- 
रिति बहुवचनं तु ब्राह्मण्वियादिकतिपयजातिमेदाभि प्रायम् । तदुपबुंहणं 

कलाष्टकादिपदेन तन्तेषु द्रष्टव्यम् । चकारः पञ्चानां समुश्चयपरः। we 

भवो त्तरं पठितस्यापि कषात् पूवमाद्यपदेन निवेशान् मकाराशां क्रमो विव- 
करितो ध्वग्यते। तेन मुख्यालामे प्रतिनिधिभिर्वनस्य न्यायेन मपश्चकालामेऽ 

१) भदयमन्तुमहे तेन गजनयात्रादीना मांसानामन्येषां सयतिविसक्वाना निरासः एति केचित् । 



सटोका ae 

खण्येव सितया विश्वचर्षणिः पाशेन प्रतिबध्राल्यभौकान् | 
दूषुभिः पञ्चभिधेनुषा च विष्यल्यादिशक्किररुणा विश्वजन्या ॥१३॥ 

पि ‘fawn प्रत्यवमख्ष्टिः दति कल्यसूत्रेण च सिदत्वे ऽपि पृरवपूर्वालाभे 
सति नोत्तरोत्तरस्य मुख्यस्य लाभेऽपि ग्रहणमिति दयोतितम् । प्रधममावा- 

लाभेऽपि चतु्धंस्य॒मैबेवयाथ॑मावश्यकल्वात्तावश्भातग्रहणं संप्रयदायलभ्यम्। 

भ्राज्यमिति शखान्तरोयपाठे तु छतमेवाधेः, aa पक्षमित्य्येन तत् काकालि- 
गोलकन्धायेनोभयो विशेषणम् | अ्रजसम्बन्धोति व्याख्या तु न युक्ता । तन्वं विका- 
WARS BMA | सूत्रोक्तानां पच्चत्वादिन। परिसंख्यापत्तेश्च । परदेवतातपेण- 
मावपर्यापमावरस्म लामेऽपिन प्रतिनिधिना यागः। बवहिर्थागे खाकोकारसय 

प्रतिपत्तित्लेन तललोपेऽपि बाघधकाभावादिव्यादिकन्तु षाष्ठन्धायसिष्ठमूह 

नोयम् । सुपरिष्कतानि दशाद्टसंस्कारं संस्वतानि। तै च पाकादिरूपा 

लौकिकाः, शापमोचनादिरूपा वेदिकाञ्च बष्वस्तन्तेषु प्रसिदाः। ‘awe वा 

खग्टद्योक्तम्' इति न्यायेन कल्पसूवोक्तमात्रा वा । Wear देवतायै मेष्ये 

निवैदयन् यजन् gaat बदियीगकती तानि खात्मौक्तत्य खयमपि 

भक्षयिला सिद्धि" यागफलमेति प्राप्रोति । परस्यर ससु्चितप्रथमादिमपञ्चक- 

वता aia मद्ादेवीदेवताकेनेटसिदिं भावयेदिति विधिपर्यवसानादिप्रकारोऽ- 

म्तर्यागविधिवदेव द्रव्य: ॥ १२॥ 

देवताया; सगुणं ध्यानं क्रत्वङगमुपदेष्टं तयोदशोखचमाह-- 

awa सितया विश्वचर्षणिः पाशेन प्रतिवप्राल्यभौकान् | 
sufa: प्रञ्चमिरधनुषा च विष्यत्यादिशक्तिररुणा विप्रवजन्या ॥१३॥ 
ख्ण्येव faaafa इत्थंभूतलक्षणे ठतोया। सितया श्वेतया रजतमया 

सशयोरभेदाननिभितया तोत्तणधारया वा खश्ांऽकुणेनेवोपलच्तिता विष्वजन्या 

fea gai यसयाः सा विश्वजगल्नननो अङ्गा लीहित्यवतो श्रादिगक्ति- 

मंहाविपुरसन्दरो fasaqufa: प्राणिमावसय शभाषएभकरमद्ररौ संतो 

way कामुकान् eu Meaty मागें प्रवतंमानान् श्र्टान् 

प्रतिवक्नाति तान् वध्वा धनुषा पञ्चभिरिषुभिर्ानेरविध्यति च। 



ac विषुरामषोपनिषत् | 

भगः शक्तिर्मगवान् काम ईश उभा दाताराविह सीभगानाम् । 
समप्रधानौ समस्तौ समोतयोः समशक्तिरजरा विश्वयोनिः॥१४॥ 

we: पातयतोनि यावत्। टष्णहोनान् वेधधिया प्रवतेमानानृध्यै नयतीति 
तु विधिसिहमेवेनि पुनर्नोक्म्। तदुक्म्- 

fafagera रेत ठष्णया चेत्स पातको | 

ata पतनं द्र्येसुकतिसतैरेव चोदिता ॥ 
न = 

अ्रभोक्रस्यानभो कस्ये त्येवभेते व्यवसिताः | 

safe, श्श्येवेति दिविधा efmiafa भर्ता च हन्ता चेति तु यास्कः । द्व 

ब्दः सर्वत्ान्वितः सन् सगुणरूपसय भक्तानुग्रहाय कल्पितेन fea 

पारमार्धिंकल्व' areata ॥ १२॥ 
सगुणस्र कल्थितत्वादेव स्ोपुमरूपयोः ममप्राधान्यमपदेष्टं चतुटंजोखच- 

are— 

भगः शक्तिर्भगवान् काम ईश उभा दाताराविह सौभगानाम् | 
समप्रधानौ aaa समोतयोः समशक्तिरजगा विश्वयोनिः ॥१४ 

भमो ऽपि ईशपर्यायः | 

tude समग्रस्य धर्मस्य यशसः शियः | 

क्नानविन्रानयोसरेव vei भग इतोरणण ॥ 

इत्यादिस्मृतिष्वोशख् शरोरघटको यावान् धर्मराशिः स सर्वोऽपि भगपदेनेष 

fafée:| तादृशो धम॑समूक् एव शक्तिरितयुच्यते। उपास्यतेन वखितायाः 
ष्लोरूपाया देवताया इदं सरूपम् । ATH नागानन्दसूत्रे प्रकाशाकनो ब्रह्मणः 

खभावासकविमशे प्रक्रम्य “एष एव विमरचितिचेलन्यमाव्मा खरसोदिता परा 
वाक् खातन्यम् परमाकोग्भखमेश्वययं AA सत्ता स्फ्रत्ता सारो माटका 

च्रदयसू्मिः सखस वित्सयन्द इत्यादिशव्दैरागमेरुहोष्यते' इति । एतेषां 
धमविेषाणां विवरणं mare एव द्टव्यम्। भगवान् तादगघमे विभिष 
एव काम ईशः कामेश्वरः ष्दमेवोपासादेवताय्ाः gare रूपम् । दहो 

पासनाथां सोभगानां धर्माधंकामरूपाणां विविधकलानां दाताराडभावपि 



aztat २८ 

परिखता इविषा पावितेन प्र संकोचे गलिते वै मनलः। 
wa: सर्वस्य जगतो विधाता धर्ता vat विश्वरूपल्वमेति ॥ १५॥ 

एकस्या एव देवताया दे वाऽपि सगुणध्याने विवर्गसिदिरित्यधः। समप्रधानी 

समसो | ख्वगब्दो गुणपरस्तेन परस्परं गुणगुणिभावापव्राविल्यर्थः । 

ata, कामेश्वराङ्निलयचेन ध्याने शिव areca गुणः शक्तिः प्रधानं 
शिवसपाराम्बिकासमायुक्षत्वेन ध्याने करशोर्षाययवय वविशेषरूपत्वाच्छृक्गिगुंणः शिव 
एव प्रधानमिति भावः । एवमभिमतफलदानसामष्येस्यान्योन्यगुणप्रधानभावस 

साम्येऽपि जगत्कतुत्वांशः शक्षिनिष्ठ॒ एव । तेन स्तोरूपध्यानेनैव A फल- 

सिदिरिति धष्वनयन्राह--समोतयोरिति | सम्यक् परस्राभेदेनोतयोरभिलि- 

तयोरदनारोष्ठररूपयोः ames समशक्तिः स्वशक्तिनिखिलधमसमृहाः 

सिका देष्येव विष्वयोनिजेगलवर्बो। ana ufmaaa - "चितिः aa 

विश्वसििदेतुरिति। wane ‘see णो श्रघायतः Faas’ इत्यादौ 

प्रसिहः स्वपर्यायः । अजरेति विष्ठयोनित्वांभे विशेषणम् । जगत्ततं 

प्रत्य्तादिप्रमाणसिदत्वेन शङ्गाकलंकरहितत्वाहतमिव्य्थः । aga भागवते - 

शक्तिः करोति ब्रह्माण्डं सा वे पालयते ऽखिलम् | 
इच्छया संहरत्येषा जगदेत्चराचरम् | 

न faqa ea नेन्द्रो न ब्रह्मा न च पावकः | 
नार्कां न वरुणः शक्ताः खे खे कार्ये कथञ्चन ॥ 

तया gat हि कुर्वन्ति खानि कार्याणि ते सुगः । 
कारणं सर्वकर्येषु प्रत्यक्तेणावगम्यते ॥ 

ष्ति। भ्न्यत्रापि- 

शिवोऽपि शवतां याति कुण्डलिन्या विवजिंतः | 
शक्तिहोनो ऽपि य: कचिदसमथैः स्तो 7a: ॥ 

इत्यादि । fata: सेतुबन्धे ave) aa शवसा विद्यमानमपि फलदाढत्वा- 

fea शक्ष्यधोनत्वाहिलम्बितं nag निरपेत्वादविलम्बितमिति गोप्रप्रसिहि- 
कामैः ear दैवता ध्यातु' युक्तेति भावः ॥ १४॥ 

एवं सरुणध्यानमुश्ा निगुशध्याने वक्षव्यांगाभावान्तस्लनम्यफल' तल्लनन- 
प्रणालिकां Make पञ्चदभोख्चमाह-- 



Re विषुरामष्टोपनिषत्। 

परिखुता विषा पावितेन प्र संकोचे गलिते वै मनस्तः । 
सर्वः सर्वस जगतो विधाता wat vat विश्वरूपत्वमेति ॥ १५॥ 
ufcaafa । कर्ममाग॑न्नानमागेभक्तिमा्गेषु तच्छास््रप्रवतकेः प्रणालिका 

नानाविधाः परस्यरविलक्षणा उज्ञाः। ता: सर्वा श्रि दुःसाध्याचिरकालफलप्रदा 

इति तु तच्छरस्रविदां स्पष्टमेव । अत्र तु द्रव्यस्ोकारेरावतमानरन्नासपरंपरेव 

प्रणालिका । ततर प्रोटोक्नासपर्यन्तं समया चारक्तता धर्मास्तदन्तोज्ञासे याथाकाम्यं 

चरमोल्षासे ब्रह्मखरूपतेति। तथाच कल्पसूत्रम्--श्रारश्भतरूषगौवनप्रौढतदन्तो- 
कान्यनवस्योक्ञासेषु Aleta समयाचारः, ततः परं यथाकामोति'। sare 

सक्षकलक्षणानि कुलाशवादिषु द्रटव्यानि। यद्यपि प्रतिदिनं ब्रह्मस्वरूपातावाभि- 

जीयत एव, तदानीं मनसो विलोनत्वात्, तथाऽप्यविद्यापरिणामविथेषरूपया 
निद्रया dafaaara सा पुरुषाधः। निद्रारादिल्येन arent दशा तु पुरुषार्थ 

एव यां ज्ञानभूमिकामु सप्तमीं मन्यन्ते ज्ञानिनः । यां च निविंकल्यकसम्बधित्वैन 
व्यवहरन्तो ऽनुभवन्ति योगिनः। सैव च दशा उन्मनोत्तरानवस्ारूपोल्लासे ऽपि 

योगिभिरनुभरूयते। तदुक्षम्- - 

श्रानन्दं THU रूपं तच्च देहे व्यवस्थितम् | 

तस्माभिव्यस््नकं द्रव्यं योगिभिस्तेन पोयते ॥ इति । 

कल्पसूत्रे तु तस्याभिव्यश्ञकाः पञ्च मकारा TaN । परन्तु तदेव द्रव्यमय- 
श्ाङ्गमपवित्रं चेत् पोतं तदा पुरुषां निषेधप्रहत्या पापेन प्रतिबन्धाब्र तां दशां 
qenefad any aa: पावितं हवोरूपमेव तु समाधिदशमसुत्पादयति | 
aga समयाचारस्मुतो-- 3 

असंस्तं पशोः पानं कलष्ो देगपापक्त् । 
मन्पूजाविहोनं यत् agar तदेव हि ॥ 
पशपानविधी पोत्वा वोरो ऽपि नरकं व्रजेत् । 
संस्कतं बोधजनकं प्राय्िन्तं च wfc ॥ 

मन््ाणां ace तेन महापातकनाशनम् | 
wg: at: काम्तिसीभाग्यं नानं संस्तपानतः ॥ 
शर टेश्बये खेचरत्वं पतने विधिवजितम् । 
Ware कुलाचार मदिरां ब्राह्मणः पिबेत् ॥ 
अन्यत ब्राह्मणः पीत्वा wafad समाचरेत् | 



सटोका ae 

इत्यादि परन्तु- 

परं प्राणाः प्रगच्छन्तु ब्राह्मणो AGATA | 
ब्राह्मणो मदिरां द्वा ब्राह्मण्यादेव होयते ॥ 

इत्यादिशक्तिसंगमतन्राजा दिवचमै्निषिदत्वादिष ध्मपाशनिरषनोपायः 
सत्संप्रदायादेवावगन्तव्यः | TAMAS कोलोपनिषङ्खाघे ऽस्माभिः प्रदशिताः | 

ततश्च नदधिकारिणणं ताटमौरुल्ञारं रन्तःकरणाव च्छश्नस्य जोवालनोऽन्तःकरणोपा 

धिक्ततसंकोचापनये सति ब्रह्मभाषे सति किमवशिष्यत । नच द्रव्योल्लासस्यागमापा- 

यत्वेन न तावतैव क्तार्थ तेति वाच्यम् | ग्रस पर्यनुयोगस्य समाधावपि तुस्थत्वात्। 

श्रथ ततर पवननियमनादिभिरुपायेः ga: ga: समाधिप्रवैशेन चिराभ्यासपाट- 

बेन कतिपयदिवसोत्तरं विनाऽपि पवननिगोधं सार्वकालिकः समाधिरुत्पद्यते, 
समुद्रं नौकामारष् गच्छतां anata: सुचिरमान्दोजितवतां नोकावरोहषे 
ऽप्यान्दालनामुत्तिदर्भ नादिति चेत्, तुल्यं waa ऽपि, संस््ततद्व्यपानजन्यो- 

ऋन्यवस्थाभ्यासपाटवेन विनाऽपि gat कतिपग्रदिवसैः ताहशदशाया भरक्तविमायाः 

सिद्धेः | 

श्र्रा्॑लु प्रावितेन मन्रसस्कारसंरूतेन हविषा देवपूजाशेषभूतेन 
परिखुता पोयमानेन मनस्तः भरन्तःकरणाल्नाते संकोचे भासन: परिच्छेदे 

प्रगलित farang विनोने सति उग्मन्युल्लासोत्तरानवस्धायामिति यावत् । 

वै निखथेन सर्व॑; सर्वासको भवति । तन खातैकविषयकनिर्विकल्पकठत्तिजनको 

मद एवान्तर्यागविधायकवाक्ये wear samigd भवति । श्रनेनेवाश्येन 
aa aaa बहविधता प्रतिपाद्यत-- 

रमन्ते कामुका मत्ता मत्तः कुप्यति कोपनः | 

गायन्ति गायका मन्ता मन्ता ध्यायन्ति कोपनः ॥ 

ति । aa योगिविशेषो ऽप्येतल्रद्ायत्वेनाचिप्तः । सर्वासकंत्वमेव विठणोति 

सर्वस्य जगते विधाता ब्रह्म भता विष्णुता रुद्रः स एव fa 
aga दासदाशक्ितवादिप्राणिमावर्ूपः स एव भवतोत्यादइ --विप्वर्परत्वमेति। 

शरोरपातस्तु प्रारब्धवशाद् यदा कदाऽपि aa afta भवतु न तावता ऽस 

कोऽपि विशेषः क्षतक्षत्यत्वाटिति भावः । sa च कल्पसूत्रे - इत्यं विदित्वा 

विधिवदनुितवतः कुलनिष्ठसय aaa: छतक्षत्यता शरोरत्याग खपचग्रहकाण्डो 

alert स stage इति ॥ १५॥ 



२ विपुरामहोपनिषत् | 

द्यं महोपनिषच्िपुराया यामक्चरं परमे MANE | 

एषम्यजुः परमेलश्च सामेवायमथवेयमन्या च विदयोरेम् ॥१६॥ 

एवं वेदेत्यपनिषट् 

sea agua कथितमुपसंहरब्रेतदध्ययनादपि फलमस्तोत्यपटेष्टं 
षोडशं TATA TATE 

va महोपनिषनत्तिपुराया aaa परमे TAS । 

एषरग्यजः परमेतच्च सामेवायमथवंयमन्या च FAVA ॥१६॥ 

एवं वेदेत्युपनिषत् | 

दूयं महोपनिषदिति । उपबृंहितं चतत्कल्यसूतक्षता भगवता store: 

भेण-श् vat enna! महोपनिषदं महातेपुरसिदान्तसव॑खभूतामधोते सर्वेषु 
aay यष्टा भवति य॑ यं क्रतुमधोते तेन तेनास क्रतुनेष्टं भवतोति हि सूयत 

इतयुपनिषदिति शिवम्'इति । vata महोपःनषदि ये ऽकथिता अपेक्षिता 
wat, कल्पसूत्राद्राद्याः । कल्पसूतराधिकरणे शाखामेदेन विप्रकौर्णानामद्गाना- 
सुपसंहारासमर्धान् प्रत्येव प्रयोगशास्वसम प्रामा्यसमर्थनादिति सिष्यति। 

weg दूयं व्रिपुराया महोपनिषट् रहसः प्रतिपाद कवाक्यसन्दरभरूपा 

पठनोयेति शेषः । तत्र हेतुमाह-यामिल्याद्ना | परममक्तरं ब्रह्म कट 

यासुपनिषदं गीर्भि; स॒तिवाग्मिरीट् स्तोति। ईड सुतावित्यसय रूपम् । 
परमे इति सोः शे wee: छान्दसः । यांबरह्मे तिपदयो््यत्याेन प्रधमादितोया 
न्तत्वस्लोकारेणोपनिषल्कर्तुकव्रह्मकमे कस्तुतिरवा । परमेश्वरेणापि स्त॒ततवात्तटस्ताव- 

ware: | eater यां विपुरां स्तौतोनि वा । परम् ए इतिच्छेदः । 
एकाररूपमक्तरमिति वा । ५ 

यदैकादशमाधारं बोजं कोणत्रयोड्वम् | 

ब्रह्माण्डादिकटाडान्तं जगददयापि दृश्यते ॥ 

इतिवचनात् । एकारे ऽपि भ्र + ई इतिच्छेदो वा। “war वै सर्वा 

वाक्” । ̀ धरदौ शृणोत्यलकं अृणोति" दूति aa) चरम ओंकारो वा 



सटोका RR 

wat fateraarafa: स गोभिरकारोकारमकारैः परमो ऽखष्डोऽपि at 
tet: । “शमस्तं व्यस्तं वा शरणद ग्टशात्योमिति पदम्” इति शिवरहस्ये 
स्मरणात् । “स्वाध्यायो ऽध्येतव्य" इति विधिविहितविविधाध्ययनाग्धप्येतदध्व- 
यनेनैव सिध्यन्तोत्याह- एषति | wafeme वैदपरा म ल्वेकेकमन्परा 
भधर्वादिप्रायपाढात्। रएषाणतदयमितिशब्दा ऋग्बशुराथर्वणां विथेष्त्वाभिप्रायेख 

सानो ध्वमिरूपत्वेनानक्षरत्वादिषैतिपदेन भकषरेषु तन्तुख्यफलकलवद्योतनम् | 
श्र्टादशविव्यासु चतुरसखामुपादानादन्धपदेन उपदेशाव्याचतुदेश wwe! aa 

खरूपैयमुपनिषदित्वधः । प्रणवस्वरूपाऽप्येषैवेत्वाह-- ओमिति । ‘dare 

खदति पररूपम् । सेन यतिभिरम्यध्येतव्येति भावः । शयसुपनिषदेताटभोत्ेवं 

यो wae महिमा तं खरुतिरपि वक्लमसमर्था । तस्मा ब्रह्मे करूपत्दात् तत 
वाचामप्रहन्ते रिस्याशयेन शत्या मौनमाखितम् | इल्युपनिषद् waters: | 

इतो ऽधिकस्य were वक्तव्यांशस्याभावाद् इति भावः ॥ 

इति ओओभास्कररायेषाम्निचिता विषुंरामषटोपनिषदो sat: प्रकटयितुमयोग्णा 
रपि विदुषां तोषाय कतिपये कथिताः । 

इति भास्कररायक्लतं विपुरामहोपनिषद्गाथं सम्पूेम् ॥ 

५ शभम् ॥ 



qeirenifqearaafaaad महोपनिषद्धाष्यम् | 

ओौरस्तु । atau नसः | तिपुरोपनिषह्वाष्यम् । 

ब्राह्मणानां तु या पारायणमात्रोपयोगिने । 
तिषुरोपनिषत्सेयं मम्यग्याख्यास्यतेऽधुना ॥ १ ॥ 

अस्यास्तिपुरोपनिषदस्कारुक्षत्रियकतंककौलशाक्तमार्गानुसारिवा्याराध- 
GST प्राधान्येन THATS ब्राह्मण कतेकपारायणमावरोपयुक्षता स्थात् । यथा च 
वेदोक्वा्ठमेधप्रकंरणानां ब्राह्मणपांरायणमातयोग्यता ऽस्ति तदत् । कुतः १ सुरा- 

प्ानादोनामव्र विहितत्वात् । ब्राह्मणो न सुरां पिबेद्" । "न कलच्ं wade’ इति 

सुरापानादेष्युतरां प्रतिषिशत्वाञ्च । afara तु देवोप्रसादवुष्धा तत्पानपूबैक- 

युष्ठादिप्रवरच्योचित्यान्न क्चिदपि तक्रतिषिधः स्यात्। गुरन्नानवासिष्टोपासना- 

काण्डे Gent वाह्यगक्तिपूजा तन्छानुसारि्ी सवथा ब्राह्मणानङां क्षतियमाता- 

दति च बहुशो ऽभिहिता ऽस्ति। नच स्षतविया इव सुरापानादिभिरनिन्या इत- 

रवणिनः संकरा वा ऽस्यामुपासनायामह्न्तोति वाच्यम् । तेषां बेदाधिकारस्य 

waa ॒प्रतिषिरैत्वात्। नापि ब्राह्मणानां सौत्रामण्यां वाजपेयपौण्डरोकादिषु 
च यागीषु मघुमांसस््ोविषयभोगादि विधानवदतापि श्रधिकारो ऽनवद्यः स्यादिति 

meq! यद् प्राणभक्त इतिभागवते तत्तदाघ्राणमात्रस्य विहितत्वेन aaa: 

णस्याविहितत्वात्। नच सद्यो मदाभावेन कमलोपाभावे ऽप्याघ्राणजनितं पापं 

वैषां भवतोति weary अुतिपुराणविहितत्वधिया क्रियमाणत्वेन पापाप्रसक्ते 

निष्कामस्य तु saya तानि कर्माणि च सर्वथाऽननुष्ठेयान्येव । ‘ag 

निहत्तिरिष्टा'इति भीगवतावधारितलात् | नन्विह परिसुतादोनि aga दैवताये 

निवेदयन्शुक्षत्येव fateadtaa नतु तत्पानादिकर्वेति। नायं दोषः । स्ोपास्य- 
देवतायै निवेदितानां सवेषां पदार्थानां यथोपयोगसुपासकैः wereqert परि- 
ग्राह्यत्वोपपत्तेः। तथा लोकप्रसिङ्धेख । यहा परिख ता तपेयन्तःखपोठमि त्यत 
aad कामपोटं मूलाधारामकं प्रसिद्धम् । तस्य तर्पणं पानेनेव भवितुमहति | 
नच स्वाकोक्ष्येतयेष शब्द उपासकस्य खोपभोगार्थको भवितुमहंति। सामा 
करोतोतिक्तत् तस्यै देवतायै इतिदेवताविशेषणत्वात्। aq भगवान् विष्णुः 
aaa: परशिवस्तयो; शक्तिरजग fated: | सा विश्वमामेत्यादिविद्येति 



तिषुरामहोपनिषद्गाघम् | १५ 

चाभिधोयमानल्वाततु्टुवा स्तुवन्तो saad भजन्त इति मोक्ष्रास्यभिधानाश्च न 
aaa काव्यप्रयोजनत्वमस्या इति वाश्यमिति Sa परिखुता हविषा पावि- 

तेने्युक्षया पूर्वसकामोपास्याया एव देवताया भ्रभिधोयमानलान् Arent: 
जनता वाद्या । यदा मोक्षप्रयोजनवजितायाः कस्य।खिदप्यपनिषदस्प्वानुपपत्ते- 

रियं चोपनिषदुपसंदहारवाक्यौ ; सगुणनिगणोभयब्रह्मविद्यापराऽवगन्सब्या । तथा. 

दयेषर्ंजुरित्यादिषु चतुदेदमयो सगुणब्रह्ममयो wena विद्येति निगूणब्रह्ममयो 
चाभिधोयते। तस्माल्क्षच्छेण निगुंणत्रह्मपरतामवगम्य VITA: ALATA: 

शुत्यन्तरोक्षप्रकारकध्यानसमाधियोग्योपायाः daa मुक्तिं arg! नत्व 

बोक्षप्रकारकपरिखतादिनिवेदनानि खप्रेऽप्याचारन्तु | 

दूति सुन्दरेश्वरतातपादशिष्याप्पग्यदोक्षिताचायविरचितोः 

पनिषड़ाष्ये तिपुरोपनिषद्ाषयम् | 

॥ समाप्तम् WR Hl 





mit: । 

भावनोपनिषत्। 

स्वाविदापदतत्काय्यै श्रौचक्रोपरि भासुरम् | 

विन्दुरूपशिवाकारं रामचन्द्रपदं भजे le 

ॐ भद्रः कर्गेभिरिति शान्तिः | 

हरिः ॐ आत्मानमखण्डमण्डलाकारमाघ्रत्य सकलब्रह्माण्ड- 

मण्डलं खप्रकाशं ध्यायेत् | Nw: सर्वकारभूता शक्तिः ॥१॥ 

भास्कररायविरचितं भावनोपनिषद्धाष्यम् | 

ओओोनाधाद्धिपरागैकोपरागादपरागधीः । 
भावनोपनिषह्वाथं भाषते भास्करस्युधोः ॥ 

इह खलु ओओतरिपुरसृन्दव्थीः स्थुलसूद्यपररूपमेदेन विविधाया उपास्ति- 

रूपा क्रियाऽपि तिविधा-कायिकौ वाचिको मानसौ चेति। तासां बहिर्य्या- 
गान्तर्यागभावनारूपाणभेककस्यामितरयोस्संवलितते ऽपि प्राधान्यप्राचुाभ्यां 

कायिकत्वादिष्यपदेशः । एलाखरादिमं हयं विपुरातापिन्याद्युपनिषत्सूपटिश्च ततो 

sft रहस्यभूतां कालचक्रान्तगतयरौ चक्रस्य भावनानाम्नीं इतोयासुपास्तिमथवं- 
नामा ऽऽदिवैदयपुरुषो योगिजनानुजिष्क्या प्रकाश्यव्रादो सद्गुरोः परं रुपं 

विधन्ते-“ओोगुरुः सर्वकारण्भूता शक्तिः इत्यादिवाक्येन । aa चोपनिषदि 
waar भावनापरो जोवश्बक्लो भवतिः इति वाक्यमागमनेयादिवाक्छवद् भाव 

नया जोवभ्क्तिं भावयेदिति परिणतं सद् अपृवविधिः। श्राधभावनाकरणो 

ware भाव्यार्धोपायपररूपभावनायाः खगवदलौकिकत्वेन तत्खरूपनिरूप- 
wa: श्रोगुरुरित्यादिरसरवे$ऽपि afea: शेषः। तेन ‘aa दुःखेन' इत्यादिवाक्य 
वद् विष्येकवाक्धतया ar प्रामाणयमस्यावधेयम् । ars भावना यदपि कादि 

* qa wale: पादः पुष्तकान्तरे ऽधिकः । 



ac भावनोपनिषत् | 

तेन नवरम्धृपो देहः ॥ २ ॥ 

मतकौलमतभेदेन दिलक्तणास्तन्से षुपलभ्यन्ते, नधाऽपि प्रक्ञतोपनिषदि कादिमतानु- 

atta वरन्ते, "कादिमतनान्तश्क्रभावनाः प्रतिपादिता, य एवं ae इत्युप 
dene) तैवरास्यामेवोपनिषदि शखामेदेन पाठभेददशने ऽपि कादिमतोव- 

तन््रसूतराद्युपवुंहणानुगुणं पाठमनुटलयेदाश्माभिर््याख्यायते। अतणएव प्रयोगविधिः 
लेखनावसरे प्रक्षतशखायामश्रूयमाणो ऽप्यंगो पेक्तिततवान्नित्याहृदयतन्वराज- 
faguarfe उपसंहृत्य वयिष्यते-- 

aye: सर्व कारणभूता शक्तिः ॥ १ ॥ 

तेन नवरन्धृरूपो देहः ॥ २ ॥ 
te च वाक्यदयमुपुहितं तन्तराजे-- 

Tata भवेच्छक्तिरसा विमशंमयौो मता | 
नवत्वं तस्य देहस्य रन्धूत्वेनावभासते ॥ इति । 

अतर ्ादेति सर्वकारणभूतेत्यस्य विवरणम्, कारणस्य कार्यपूर्वभाविल्वेना- 
ष्यत्वात् । ईण्वरानुग्रहवशेन जायमानो विवेकः सव संशयमेदनेन मन्तवी्यप्रकाश- 
नेन ताछ्िकपदार्थानामवकाशप्रदानादिमर्भपदाभिभेयः गुरुः, गुर्वभिन्ररन्भ्रवान् | 

सेषु Tard वाक् च दिव्योघः, टग्दयमुपस्थस्सिनञौघः, 'नासापायवो मानवौघ 
दूति संप्रदायः। रएतहिमशनवकस्य मूलभूता सुषुम्नानाद्येव नवरन्प्रसुषुम्ना- 

मूलभागे योत्रादिनाडोनां भिलिततेन सुषुम्रावच्छित्रचिच्छक्ेरेव तन्तत्राडो- 
हारा तत्तहिषयावभासकलत्वात्। नाडोनामवखानप्रकारो यथा -- 

अथ भावनोपनिषयप्रयोगः | 

we भावनोपनिषदाः Har या भावनाः कथिता; | 

भास्कररायो रचयति तासाभेवं प्रयो गविधिम् ॥ 

मूलेनः प्राणानायम्य ऋष्यादिन्यासत्रयं क्रत्वा विवेकद्ठच्यवच्छिब्रचिच्छक्षि- 
agua Aya नमः इति ब्रह्मरन्ध्र" Wel दक्तयोतरूपपयखिन्यास्मने 

प्रकाश्यानन्दनाधाय AA) वामयोवरूपगशं खिन्यामने विमर्णनन्दनाधाय नमः । 

जिद्रारूपसरख्छत्यासने ओश्रानन्दनाथाय नमः । दकच्तनेतरूपपूषामने ATA 

AQAA AA: | वामनेतवरूपगान्धार्यामने ओोसत्या"नन्दनाधाय नमः । ध्वज- 

१ तर द्रति पाठ;। र निषरदामिति पाः। ३ मूनमन्तेरोव्यधैः। oe wy इति aia: ५ aaa aa: | 



सभाध्यप्रयोगा Re: 

प्रागुक्तमूलाधारस्य ATMATATAA: । 

सुषुम्ना एष्ठवंशाख्यवोणादण्डस्य मध्यगा ॥ 

ela ब्रह्मरग्भरान्ता नासाग्राहयादशाषला | 
तन्मृलात्पायुगा AAT ऽलम्बुसाख्या तु नाडिका ॥ 
त्रपरखाग्रादुलिता नाडो कुह्नाम ष्वजान्तगा । 

तडामदन्नपाश्बाभ्यां दे विश्वोदरवार्णे ॥ 

जठरान्ता सर्वगा च परोक्ते तदनन्तरे । 
हस्तिजिष्ठायशखिन्यौ पादाङ््ान्तविस्तुते ॥ 
तथेवेडापिङ्गले हे नासारन्प्रहयान्तगे | 

गान्धारो च तथा पूषा नेतहयगते क्रमात् ॥ 
तथैव कर्ण गामिन्यौ शंखिनी च पयस्िनो । 

जिद्वाग्रगा सरसखत्याख्यैवं नादाञचतुदेश ॥ 
मूलाधारे नाडोनां स्ितिक्रमो यथा - 

म्बूलाधारे AAA सुषुम्नाऽलम्बुसे उभे | 

प्राक्प्रत्यगाश्थिते ्रन्धास्तिकोणाग्राप्रदत्िणाः ॥ 

ध्या लेखासंखिता नाद्यः HRA तु वारुणा | 

यशखिनो पिङ्गला च पूषानाग्नो पयखिनो ॥ 
सरस्वती शंखिनो च गान्धारो तदनन्तरे । 

इडा च इस्तिजिद्वा च ततो विश्वोदराभिधा ॥ 

रन्धृपायुध्वजाशेषपन्रासानेतकणयोः | 
जिद्वाकर्णात्तिनासाद्धिजटरान्तातुहश ॥ इति । 

aga 'गरुरुपायः' इति शिवसत्रे वातिकक्षता-- 
गुरुरेव परा शक्तिरोशख रानुग्रहासिका | 

अरवकाशप्रदानेन सैव यायादुपायताम् ॥ 

रूपङद्नासने योपूर्णनन्दनाथाय नमः । दक्तनासारूपपिङ्गलाकने सखभावानन्द 
नाथाय नमः | वामनासारूपैडाकने प्रतिभानन्दनाधाय नमः । पायुरूपालंबुसासने 

सुभगानन्दनाथाय नमः । इति तन्तरस्धानानि dae नवचक्ररूपग्रो चक्रासन 
श । wafa afzageaned "या लैखाः' इत्यारभ्य चतुद्दशेत्यन्तयन्यो "नव नाथा इतिः ग्रनयोत्तरं मुद्रिती 

हश्यते तथापि तवैतखासम्बह्ञतय! तत उतृकष्याव सब्रिवेथः ma) दश्यते प्रलतानुगुख्यसव-नाडौषु 
सृषमरालम्बसाभ्यासुपक्रमस्य स्थानेषु उम्धुपायुभ्यामुपक्रमैख सङ्गतत्वाद् ति सुधियो विभावयन्त । 



ge भावनोपनिषद् | 

नवचक्रर्पं श्रोचक्रम् ॥ ३ ॥ 

श्रक्तविमादमामभ्खरूपायन्तवेदनात् । 
uvafsaaaa परमोपायता गुरोः ॥ इति। 

मालिनौतन्् ऽपि -- 
स गुरुम॑स्तमः प्रोक्तो मन्वोयप्रकाश्कः। 

श्रादिमध्यान्तहौनासतु मन्त्राः स्थुः शरदभ्चवत् ॥ 

गुरोलंक्षणमेतावदादिमान्त्य' निवेदयेत् ॥ इति । 

ताटृशविवेकाख्यद्च्यवच्छिनिचिच्छकतिम्त् प्राणशक्ति विद्धार सहभूता सुषुखाख्या 

aaa विमभमयैोव्युच्यते। योगुरो स्तावदिव्यसि्मानवमेदेन रूपत्रयम् । aa 

aa पुनस्तिविधमिति प्रकाणनन्दनाधादिसुभगानन्दनाधान्तमेटेन नवङूपता 

तने प्रसिदा। तद्ासनामाह तेनेति । wera ठतोया। तस्याः विमभ- 

Wee: सरूपं नवरन्ध्रमयम् । गरोत्चन्तुनासानां इयं इयम् । जिद्ागुद्य- 

uaa एकक इति नवभो wa: खस्विषयविमश्र उपादेयोपदेशग्रहण्मनुपादेय- 

मोचनादिकं च भवतोत्यादिसाधम्म्यात्तानि विमर्भरूपाख्येव | वस्तुतो धान्येन धनोः 

इतिवदमेदे ठतीया । तदभिन्नरन्प्रनवकवान् ate इत्यथः; । तन्वराजे ऽपि 

तस्येत्यस्य नवत्व॒एवान्वयो न देहपदेनान्वयः | रेदहरन्भ्रनवत्वेन गुरो नवत्वं 

भासत इत्यथः । सखदैहगतनवरन्धुणि नव नाधा इति । तेन रन्धुनवककार्य- 

भूतस््स्वविषयविमर्भसमण्टिं गुवभेरेन भावयेदिति मिध्यति । 
afra ग्रोत्राद्यवयव्रानां तत्तन्राडोनां च तत्तया अ्रभेदभावनामिच्छन्ति ॥ 

॥ १--१॥ 

नवचक्ररूपं शौ चक्रम् ॥ २ ॥ 

देह इत्यनुवतेते। सखकोयदेह एव व्रैलोक्धमोष्नादिनवचक्रसमरटिरूप- 
Raman । अवान्तरचक्रविभागस्त॒ त्रवरणदेवतास्थानैव्यक्तोभदिष्यति 

तानि च स्थानानि शाखामेदेनैव विद्ठतानि रदस्यत्वात्। अत एव aa 

ऽप्यलुक्षानि नित्याबोडशिकार्णवै fara) तदिदमुक्तं॑बिन्दुसूतरे -श्रपर- 
शिवोदितव्याकुलस्थाननिर्णोतचरणदेशिकप्रसादाधिगतविभावनारष्टस्यसुपसंहारम् ’ 

दति । एकः शिवस्तन्वकर्ता प्रसिद्ः. रपरः शिवो वैदपुरुषस्तेनापि व्याङ्- 
लतया शाखामेदेनोक्ञानां स्थानानां नियनसमथेस्य गुरोः प्रसादादधिगतं 



waresraarat ४१ 

वाराहो पिद्रूपा कुरुकुल्ला बलिदेवता माता ॥ ४ tl 

पुरुषार्थाः सागराः ॥ ५॥ 

यदोयभावनारदस्यं ताणं feed खोचक्रमपरोक्तानुभवोपायेषु रस्यं प्रति 
उपद्वरमिति तदर्थः पद्मपादाचार्यव॑रितः। 

अटृशूना जनपदाः शिवशूला खतुष्यथाः ॥ 

इतिभारतश्चोके शिवशब्दस्य वदपरत्वेनेव प्रयोगात्। भअरपरशिवैः शाखान्र- 
ferme: सुवचः ॥ २॥ 

वाराहो पिद्टरूपा कुरुकुल्ला वलिदेवता माता ॥ ४ ॥ 

पुरुषार्थाः सागराः ॥ ५॥ 

स्वदेन्दरियवुपादिषु संकान्ता ये जनकजनन्योरंश्विशेषा भस्धादि- 

मांसादिरूपा स्ते वाराहोत्वेन कुरुकुल्लात्वेन क्रमाद् भावनोयाः । वाराद्यास्ोले- 

ऽपि तन्बुबस्य पुरूपत्वात्पिटरूपतोपपत्तिः । पचिमायुन्तरान्तदिश्लु विश्यमाना 

इ च्चिरा्टतक्नीरसागराः स्वोयधर्मादिपुरुषाधंचतुषटयरूपाः । तन्वराओऽपयुक्म्-- 

बलिदेव्यः खमायाः स्युः पञ्चमो जनकासिका | 
कुरुकुल्ला भवेन्माता पुरुषार्थासु सागराः ॥ इति । 

अत्र प्रथमश्चरणः गाखान्तरमूलकः | सर्वबैदान्तप्रत्ययन्धायेनोपास्तवैक्ये ऽपि 
न तस्मोपसंहारः । कुरुकुल्ञायाभेव बलिदेवतात्वविगेषणसामर्ध्याद् अतस्िंस्तद्- 

afe जनयित्वा उन््र्प्रवर्तिकाः शक्तयः सखमायापदेनोश्यन्त इति मनो- 
रमाकारः ॥ 8, ५॥ 

Qe नमः । पिरूपाख्ध्याद्यवयवा'कने ar नमः। माढरूपमांसा- 

maaan बलिदेवतावरै कुरकुन्नायै aa: तिर्व्यापकम्। देदपशाद्ाग- 

रूपधर्माकन दइक्षुसागराय नमः । देहदक्तिणभागरूपार्थामन इरासागराय नमः । 

दृ्प्रागभागरूपकामामने तसागराय नमः। देषोदग्भागरूपमोक्तासभै 

चीरसागराय नमः। ददाने नवरबरह्ोपाय नमः । व्यापकम् । मांसाकने 

सुष्परागरब्राय नमः। रोमातमने नोलरब्नाय नमः। त्वगाममे वैदूयेदलाय 
Sete १ 

१ श्रत aaa “MAR द्यख स्थाने sia एति प्राठः । 

६ 



BR भावनोपनिषत् | 

देहो aaTaa: ॥ ६॥ त्वगादिसप्तधातुरोमसं युक्तः ॥ ७॥ 

संकल्पाः कल्पतरवस्तेजः कल्पकोद्यानम् ॥ ८ ॥ 

देहो नवरलद्योपः leu त्वगादिसप्रधातुरोमसंयुक्तः Won 

SHU: कल्पतरवस्तेजः कल्पकोदयानम् ॥ ८ ॥ 
त्वगादिरित्य तद्गुणसंविज्ञानो agaife:: तेन aia रुधिरायसख- 

म्तास्सप्त लोमानि चेति नवकं नवरतरात्मकं खण्डनवकमिति सिष्यति । अत्रायं 
५, ४५ iat NU aaa 0 

संग्रदायलभ्योऽथः--'मांरुरोमलग्रुधिर शक्रमल्जाख्धिमेद व्री जांसि युष्मरागनो लवेदूय- 
विद्ूुममोक्तिकमरकतवच्गोमेदपद्मरागामकनवरतमयखणर्डरूपाणि प्रतोादिनि- 

९ ~ at > ५0 2 “> 
weafeg wa ऽवखितानोति विभावयेदिति। ‘arunanaaaad कमं 

“सरववैदान्तप्रत्ययभेकमुपासनम्' इति पूर्वात्तरमोमांसान्याथाभ्यां गुकोपसंहारस्या- 
वश्यकतया कालचक्रौश्व्या दिदेवतानवकाभेदो ऽप्येकष्वेव धातुषु waaay 

ऽपि भावनोयः। ततुप्रकारः प्रयोगश्च स्मष्टोकरि्येते। मानसारसंकल्मविशेषा एव 
सन्तानादिकल्यक्ताः, संकल्यपुरस्सरं aaa ऽभिमतफलसिषेः। तेषामाधार- 

aa. रुधिरामने arian aa) शक्रातनेः मौक्तिकरत्ाय aa: 

AMAA मरकतरत्नाय नमः । HATTA व्रताय नमः । मेदश्रासने TAS 

BANG नमः। श्रोजग्राकने पद्चरागरत्राय नमः | मां साधिदेवतायै कालचकरेषठर्ये 

ममः । रोमाधिदेवतायै agra नमः। त्वगधिदेवतावै mana 

नमः । रुधिराधिदेवतायै रत्रचक्रेण्व्यैँ नमः। शुक्राधिदेवताये देशचक्रे्वये 

नमः । मल्नाधिदेवतायै गुरुचक्रे खये नमः । बअरस्थधिदेवतायै त्वच क्रोश्वयै 
नमः; । भेदोऽधिदेवताये ग्रहचक्रे्वै नमः । ओजोऽधिदेवताये मूतिचक्रे्वयै 
नमः। संकल्यामभ्यः कल्यतर्भ्यो नमः । तेजघ्राव्मने कल्पकोद्यानाय नमः । 

मधुररसाने वसन्ततेवे नमः। श्र्तरसासने Awad aa) तिक्तरसात्ने 

वर्त॑वे नमः। कटुरसासने WERT नमः । कषायरसात्मने डैमन्तर्तवे नमः | 
लवणरसात्मने शिशिरतवे aa. इन्द्रियामभ्योऽषेभ्यो नमः। इन्दरियार्था- 

१ भव मूलपुलकपाठौ रसमासैव्यारभ्य मैदा सौति मेदःशब्दान्तो दश्यते परन्त तरव रननवकक्रमानुरोधरेन 

विपयैसमौय इति facade) ततापि रसशब्दख प्रक्तताननुगुणत्वमिति विचायं तत्स्थाने विपध्थसक्रमेणौ जः. 

शब्दो ऽवस्थापितः । प्रयीगदशेनमप्यव पाठे. ऽनुकलमिति सुधीमिविंचारणीयम् | 

२ विदमिति पाठः। इश्क्तेति पाठः। ४ गोगीधति aa. ५ wala पाठः 



ATAAATATT ४३ 

रसनया भाव्यमाना मधुराग्नतिक्तकटुकषायलवणरसाः THAT: |e 

ज्नानमध्यं Sa हविरज्ाता हाता ज्नाठन्नानन्न यानामभेदभावनं 

श्र चक्रपूजनम् ॥१०॥ 

भूतं तेजो मन एव कल्यकोद्यानम् । मनो ज्योतिः" ( ते" de १-५-२) इति 
युतिच्यवहहारादिह संकल्पविकन्याक्कं मन एव तेजःपटेनोच्यते ॥ ६, ७, ८ ॥ 

रसनया नव्यमाना मधुरा्नतिक्तकट्कषायलवणरसाः TSA: tle 

मधुरादयो यदा रसनयाऽनुभरूयन्ते तदा तादृणानुभूयमानल्ववििषटेषु वस- 

न्तादिच्छलवभेदेन भावनम्, केवलानां तु तषां खभिन्नपदार्थान्तरनिष्ठत्वेन मनसः 

परागू्यापत्तेः। अस्या भावनायाः wae तदितरनिरोधा- 
योगात्। अतएव रसनाभाव्यत्व विशेषणम् । तेन ल्रगादिनिष्ठानां व्याह्ठत्तिरपि 
फलति । तन्तराजे तु-- 

Tas भवेहेहो नवत्वं धातुरोमभिः | 

SHU कन्यतरवः खाधारा ऋतवः स्मृताः ॥ 

स्वाधारपदेन डाकिन्धादियोगिनोषट्काधारभूतानि सुपुम्नान्तगतानि az: 
चक्राण्युयन्ते। सुषुम्नाया इडापिङ्गलाककचन्द्राकंसंयोगेनानुमितकालामकतया 

ara चक्राणाख्लाव्कलत्वं युक्तमिति व्याचक्तते। aga: प्रत्क्चुत्यनुरो- 

धात् खानुभूयमानरपपरत्वभेव खाधारपदस्य युक्तम् | ननु भाव्यमान इति waar 
वतेमानकालकथनादुपास्तिकासे ऽनुभूयमानरसाभाव इति चेत्, न, श्रनुभवाना- 

भेव संस्काराना तदानोमपि सच्वात्। aaa श्राधारः समवायो येषामिति 
YAM GUIS रसानुभवजन्धसंस्करपरत्वस्यैव सुवचत्वात् । डाकिन्धा- 

दोनामितः पूरव॑मनुपस्यिततया uta तत्परामशायोगात्। वैद्यके ऋतुभेदेन 

रसव्यवस्थाया; कथनेन तुसंस्कारयोरभेदस्य युक्तत्वाच । णएवंरोत्योपपत्तौ 

शाखान्तर मरुलकत्वानुमितेरप्रसद्गाच । wrest afters भाव- 
नोपसंहारः ॥ € ॥ 

Maat wa हविरज्नाता होता ज्ाटन्नानन्न यानामभेद- 

भावनं श्नोचक्रपुजनम् ॥ १० ॥ 



४४ भावनोपनिषत् | 

नियतिः अङारादयो रसा भणिमादयः॥ ११॥ 

एतश्चोपवंहितं तन्वराजे-- 
Mar खामा भवेज् न्नानमध्य Fa हविः सितम् | 
खोचक्रपूजनं तेषाभेकोकरणमोरितम् ॥ 

ष्ति। smelt घटादिज्नानपरः। wee: पूजासामग्रोपरः। च्रेय- 
शब्दो बाह्विषयमाव्रपरः। यावानिदंताविषयस्स wat ऽपि इविष्टेन सुतौ 

निरिष्टः। नैवेद्यमिति यावत्। श्रत एवार््यशब्दस्तदितरविशेषार््यपरतया 
संकोच्यः । पूज्या देवता तु चिद्रूपा प्रसिहत्वाब्रोक्ता । अहन्ताविषयो sat पूजकः, 

प्रक्षतत्वादु विशि युतावनुक्तो ऽपि तन्ते निर्दिष्टः । सखासचैतन्याह्धेदेन प्रतोयः 

मानानां त्राठज्नानन्नेयानां मेदकनामरूपाननुसन्धानपू वैकं चिन्मातरूपतया विभा- 
वेनमिह विधोयते । aed भावै स्युडन्तपूजनपदार्थसतु त्रितथामेदमात्रम् न त्वभेद- 
विभावनम् । लोके fe विरशेषा्यजलविन्दादेरनवेद्यस्य खात्नश्च टेवतायां 
समपंणसम्बन्ध एव पूजा। तदत् प्रक्तेऽपि तयाणां चिता सदह aerate 
तथात्ुचितम् । तदनुकूला afafe विभावनमव्राभिधोयपे। विभावनस्थैव 
पूजनपदा्थैतव विभावनपूजनयोरमेदेन विभावनान्तरमापदयेत। तेन करणे 
Wea: खतः पूजनशब्दः पजानुकूलक्ततिविषयपर इति दोतनायेकौकरण- 
मिस्युषनुं हितम् ॥ १० ॥ 

निवतिः गृङ्कारादयो रसा अणिमादयः ॥ ११॥ 
नियतिः anata, गृष्कारादयो नव । भ्रादिपदाइयानकरीद्रवोभव्सदहा- 

सवोरकरुणाङ्ुतशणा'न्तपरिग्रहः | एतेषां दशानां क्रमेणाणिमादिसिदिदशकामेदः | 

कभ्यो गजेभ्यो नमः। करुणास्मिकाये तोयपरिखायै wa) भोजःपुञ्ञासने 
माजिक्छमण्डपाय नमः । न्नानामने विशेषार््यय aa) ga 
Wat नमः। Mad amd नमः। चिष्दामने खमदातिपुरसन्दयैः 
नमः। इति तत्तदनुसन्धानपूरवेकं मनसा नत्वा ॒च्राठन्नानन्नेयानां नाम. 
ूपविलापनानुसन्धानेन चिग्मातरूपताविभावनेन क्षणं विशम्य पञ्चदश 
नित्या यजत् । ददि wet निधाय चत्वारिं शदधिकचतुर्दशणतष्वासाभ्मने 

१। शमीति पाः । २। विदात्मिकायै इति पाठः । 

१। aetna एति or: | 



सभाष्यप्रयोगा BX 

कामक्रोधलोभमोहमदमाव्सय्यपुण्यपापमया ब्राह्मयायष्ट 

शक्तयः ॥ १२॥ 

अआआधारनवकं मुद्राशक्तयः ॥ १३ ॥ 

पृथिग्यप्तेजोवाय्वाकाशग्रोवत्वक्चच्तुजिंन्नाघ्रागवाक्पागिपाद- 

पायुपस्थानि मनोविकारः कामाकर्षिण्यादिषोडश शक्तयः ॥ १४ 

अत्र क्रभे मूलं fagaad faq शारादोत्यादिपदेन खद्ोतानां क्रमस्या- 
ज्नातलेनान्यतो ग्रहणस्योचितत्वात् | कामाकषिश्यादिवच्यमाणवासिनीनां तु पाठ- 

aan निणंयसम्भवान्निधिकारोक्तव्यतुक्रमो यावन्परलदभेन' न विष्वसनोधः ॥११॥ 

कामक्रोधलोभमोहमदमात्सय्यपुख्यपापमया ब्राह्मयाद्यष्ट 

शक्तयः ॥ १२ ॥ 

भरत मयय्प्रत्ययो ब्रह्ममयं जगदिव्यादाविवाभेदाथंकः | यत्तु तन्वराजै-- 
aaa fasa: प्रोक्ता रसा नियतिसंयुताः | 
ऊर्मयः पुण्यपापे च ब्राह्माद्या मातरः सृताः ॥ 

इत्युक्तं तवरप्युभिंशब्दः कामाद्यरिषड्गेपर एव, पुराणेषु कामादेरप्यु्िपदेन 

कविद्पवहारदर्नात्। तेन क्ुधापिपासाशोकमोदजरामरणपरत्वेन परेषां व्याख्यानं 

प्रतयक्त्रुतिविरोघधादनादेयम् ॥ १२ ॥ 

आधारनवकं सुद्राशक्तयः ॥ १३ tl 

परथिव्यत्नेजोवाय्वाकाशग्रोवत्वकचचुजिंहाप्राणवाक्पाणिपाद्- 

पायुपस्धानि मनोविकारः कामाकभिणादिषोडश शक्तयः ॥१४॥ 

प्रतिपत्तियिरूपकाभेणश्वरेनित्यायै नमः । तदुष्तरचत्वारिंशदधिकचतुदेशशत- 

mana दितीयातिधिरूपभगमालिनोनित्यायै नमः । तदुक्तरचत्वारिं श- 

दधिक्रचतुदणशतण्वासामने ठतीयातियिरूपनित्यक्तिन्रानित्यायै नमः । aga 
चत्वारिश्दधिक चतुदंणश्तश्वा साने चतुर्धीतिधिरूपमेरुण्डानित्यायै नमः । तदु- 

न्तरचलारिशदधिकचतुर्दणएशतश्वासामने पञ्चमोतिधिरूपवङ्किवासिनोनित्यायै aa: | 



४९६ भावनोपनिषत् | 

मूलाधारादि -मूर्ध्वाधःसदखरदलकमले दे लम्बिकाग्रभेकमिति नवा- 

धारास्तेषां aafetafa en. ud: संक्तोभिण्यादितिखण्डान्तसुद्राभिमानि- 

दशकस्याभेदः | तन्चान्तमे ठतोयरखाभिमानिदेवताभावात्तदनुयायिबिन्दुसूतो- 

क्रानामावरणदेवताखानानामिह न ग्रहणम्, अपितु योगिनौहदयस्यापि कादि- 

मतानुग्रायिलवात्तत्र सुद्रादेवत्रानां शरोरावयवैषु अवस्थानकथनन्तान्येव स्थानानि 

तदुत्तरचत्वरिंशदधिक चतुद शशतश्वासात्मने षष्ठो तिधिरूपवचे श्वरो नित्यायै नमः | 
तदुत्तर चत्वारिं शदधिकचतुदंशशतश्वासामन सप्तमौतिधिरूपरिवदूतोनित्याये नमः | 

तदुत्तरचल्वा रिंशदधिकचतुरद शशतश्वासात्ने अरष्टमोतिधिर्पत्वरितानिल्यायै नमः | 

तदुत्तरचत्वारि शदधिकचतुरदशणतश्वासाकने नवमीतिधिरूपङलसुन्दरोनित्यायै 

नमः । नदुत्तरचत्वारिएदधिक चतुदेशशतश्वासामने दश्मौतिथिरूपनिल्यानि- 

aa नमः | तदुत्तरचल्वारिशदधिकचतुदंशशतण्वासासने एकादशोतिधि- 
रूपनोलपताकानित्यायै नमः । तदुत्तरचत्वार्भदधिकचतुदंशशत्वरसात्मने 

दादशोतिधिरूपविजयानित्यायै नमः । तदुत्तचत्वारिंशदधिकचतुदं शशत्वासा- 

तमने वत्रयोदगोतियिरूपसरवंमङ्गलानित्यायै नमः । तदुत्तरचत्वारिशदधिकचतु- 

दंशशतश्वासामने चतुरदशोतिथिरूपज्वालामालिनोनित्यायै नमः । तदुत्तर- 
चत्वारिंणदपिकचतुदंशशत्वासात्मने पोणंमासोतिधिरूपचित्ानित्यावै नमः । 

नित्यामन्तानपि तत्तदादौ केचित्पठन्ति । दयं निल्यामावना सर्वान्त एव वा 

mati चतुरश्रादययरेखायै नम इति वच्छमाणस्थानेषु व्यापकं न्यस्य । cat- 

सष्ृ्ठरूपशान्तरसात्मने ऽणिमिासिद्धैय नमः । दक्षपाग्यक्कल्यग्ररूपादतरसातव्मने 
लघिमासिदा aa | द्तस्यिगरुपकरणरसातने महिमासिदेय नमः । दच्षपादा- 

Rusa ईभितासिद्धय aa) तामपादाङ्कःलयग्ररूपहास्यरसाने 
वशितासिद्धैय aa: | वामस्फिग्रुपवोभत्सरसाव्मने प्राकाम्यसिदधग नमः। वाम 
पार्यङ्कल्यग्ररूपरोद्ररसाकने Yaar नमः | वामां सषृष्ठरूपभयानकरसासन 

इच्छसि नमः। चूलोमूलरूपङ्गाररसाकने प्रातिसिदधय नमः । चुलोष्रूप- 

नियत्यालने सवेकामसिदैय नमः चतुरखमध्यरेखायै नम इति । तदन्तर्व्यापकं 

न्यस्य पादाङ््ठहयरूपकामात्मने TMT नमः । दक्षपाश्वरूपक्रोधातमने माष्वर्ये 

नमः । मूर्॑रूपलोभावने MAY नमः | वामपाशबरूपमोद्ाकने वैष्णव्यै नमः | 
oe, a as _ oe as Sooo ise a — -— 

१९। नित्यं भावनेति ais: | 



सभाष्यप्रयोगा 8७ 

वचनादानगमनविसर्गानन्दहानोापादानोपेन्नाख्यवुद्वयोऽन- 

इकुसुमाद्यष्टौ ॥ १५ ॥ 

अलंवुसा कुदधरविप्रवोट्गा वारणा हस्तिजिह्वा यशोवती पय- 
feat aad पूषा शंखिनौ सरखतोडः. पिङ्गला सुधुख्ना चेति 
चतुदश नाद्यः सवेसंचोभिगयादि चतुदश शक्तयः ॥ १६ ॥ 

ग्राह्याणि । एतदुपनिषदुक्घदेवताविभानस्य पूजान्यासोभयरूपताया निधिकारादि 

साम्प्रदाध्रिकसश्मतत्वात्। तेन कतिपये न्यासघर्मा Malet इह योजनोया 

इत्याहुः । ते चतुरखादययरेखायै नमः' इत्यादितो aq’ इत्यादयः प्रयोग 

विधावुपसं हरिन्ते । wa प्रत्यावरणमेकंकस्याः fatagara विभावनमग्र 
विघास्यते। तत्तच॒क्रोण्वरोविभावनमप्यन्यतोक्तमुपमंदहायेम् । पञ्चभूतानि car 
दशेन्द्रियाणि च सर्वाशापरिपूरकचक्रस्थदेवताभित्राः। अत्र विकारशब्दः den 
संख्यापरः। मनोविकार इव्येकं पदं at! विक्ततं मन इयं; । कछदभिदहितो 
भावो दरयवत् प्रकाशतः इति Bad) तन मन इत्तुधनुरित्यनेन न 

पौनरुक्त्यम् ॥ १२, १४ ॥ 

वचनादानगमनविसर्गानन्दहानोपादानोपिन्नाष्यवुद्धयोऽन- 

ङकुसुमाद्यष्टौ ॥ १५ ॥ 
अलं बुसा कुह्र्विग्वोटरा बारा हस्तिजिह्वा यशोवती पय- 

खिनो mrad gor शंणिनौ सरखतोडा पिङ्गला सुषुम्ना चेति 
चतुदश नाद्यः सवैसंत्नोभिणाादि चतुर्दश शक्तयः ॥ १६ ॥ 

Hata वचनादयो विषयाः पञ्च । हानं त्यागः । उपादानं ग्रहणम् | 

उप्ता श्रीदासोन्यम् | ईदृशवुदितरयं Auer) इटमेव बुदित्रय' casa 

तन््राज-- । ह 

वामजानुरूपमदामने ATE नमः। दन्तजनुरूपमास्सव्यामन THI नमः | 

दक्बददिरंसरूपपुण्यात्मने Wawa नमः ' वामवह्धिरं सरूपपापाम्मने महालच्म्ये 

नमः । चतुरखान्त्यरेखायै नम इति तद"न्सव्यपकं न्धस्य पादाङ्छहयरूपाधः'सदह- 

१। ततोऽप्यन्तरिति पाठः । २। रूपायेति पाठः| 



gt भावनोपनिषत् | 

wifeaaaiaa क्रमान्नित्याः कलाः ga । 

कर्मेन्दरियाथंदोषाच्र त्रेया स्युः शक्तयोऽषटकाः ॥ इति । 

खदलकमलात्ने सर्वसंच्तोभिणौसुद्रायै नमः । दक्तपाशवरूपम्बूलाधाराव्ने 
सपविद्राविणोमुद्रात्रे aa” मूरषरूपषाविष्ठानामने सर्वार्षिणोमसुद्रायै नमः| 

वामपाषवरूपमणिपूरा्नं सवंवशंकरोमुद्राये नमः । वामजानुरूपानाहतालने 
सर्वौन्मादिनोमुद्राये an) दच्तजानुरूपविश्दातमनं सवं महांकुशासुद्राये नमः | 

दक्तान्तगंसरूपतरियोन्यात्मनं ' सर्व खेचरोसुद्राये aa वामान्तरांसरूपन्नानाप्मने 

स~नोजमुद्रायै नमः, दादशान्त[र]रुपोर््वसदहसखरदलकमलात्मने सवयोनिमुद्रायै 

नमः | पादाङ्कष्ठरूपाधारनवकातने सवेतिखर्ड मुद्रायै नमः । रूपतैलोकयमो- 
इनचक्रष्वय्येः fagua नम इति तत्तत्खानानि स्षटेताः सर्वाः aranfaaaa 

विभाय स्वात्मनः परिच्छेदराहि यं विभावयेत् । प्रकटयोगिनोरूपखात्मातनेऽणि- 

मासिक aa: अ्रपरिच्छित्रखात्मातने सर्वसंच्तोभिगोसुद्रायै ami इति 

प्रयोगपूर्वकं वा विभावयेत्। पोडशदलपद्माय नम इति तदन्तर्ग्यापवं 

न्यस्य | दत्यो तणृष्ठरूपण्टथिव्यामने कामाकषिंणोनित्याकलाये नमः | दक्तांसरूपा- 
बामन बुद्धयाकषिंणौनित्याकलायै नमः। दकषकू्ररूपतेजग्राकने अहं कारा- 

कर्षिणोनिल्याकलायै नमः । दच्तकरपृष्टरूपव।ध्यातने शब्द्ाकिंणोनित्याकलाये 
नमः। दक्लोरुरूपाकाणत्ने स्पर्णाकषि णोनित्याकलायै नमः, दक्षजानुरूप- 

Mama रूपा"कषिणोनित्याकलाये नमः। दच्तगुल्फरूपत्वगासन रसाकर्षि- 
शोनित्याकलाये नमः | दक्तपादतलरूपचन्तुराकने गन्धाकपि णोनित्याकलावै AA! | 

वामपादतनलरूपजिह्वामनं वित्ताकिं णोनिव्याकलायं नमः । वामगुरफरूपप्राणा- 

कनं पैर्याकर्षिणौनित्याकलाग्े नमः , वामजानुरूपवागाकन स्मृल्याकषिणोनिल्या- 
HAS नमः | वामोरुरूपपारयात्मने नामाकषिंणोनित्याकलाये नमः | वामकरणुष्ठ- 

रूपपादाकनं बोजाकषिंणोनित्याकलायै नमः । वामकूपररूपपायुत्मने WAT: 
कषिणोनित्याकलायै नमः । वामां खरूपोपस्थात्मने ऽमूताकपिंसोनित्याकलायै नमः | 

१। र्पेन््रधीनोति.पादः। २। पान्नानान्मने इति न gmat) ३। Tag Rig पाठः । 

४। हृद्रुपवैलोक्यमोनचत्र भर Fagus नम इति तत्तृस्थानानि स्पृष्टं ता ति पाठोऽधिकः पुलकान्तरे । 

४५1 बैयभिक् पाठः| ६€। पार्षैति पाठ; । ७। अद्रकाराकर्पोति पाठः, 

८। warned पाठ;। 
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प्राणापानव्यानोदानसमाननागकूर्मक्तकरदेवदत्तधनञ्चया दश 

वायवः सवेसिद्धिप्रदादिवहिदं शारदेवताः ॥ १७ ॥ 

वातपित्तकफा दोषा इत्यन्ये । नाधनवकवासनाव्याख्यानावसरे नाडोनां 

खरूपं प्राग्विठतम् । तदभिन्ना मन्वश्रदेवताः। davai नाडोनां gatarcfe- 

व्यादिषोडशकस्य च व्युत्क्रमो भूयानेव निधिग्र्े दृश्यते। ओोतक्रमबोधक- 

प्रत्यक्श्रुतिमन्तरेणात्रत्यपाटक्रमस्य त्यागायो गात्तत्र सूलं चिन्त्यम् ॥ १५, १६ ॥ 

प्राणापानव्यानोदानसमाननागकू्मल्लकरदेवदत्तधनञ्जया दश 

वायवः सवैसिद्धप्रदादिबहिटंशारदेवताः ॥ १७ ॥ 

वाम्रोतण्ष्टरूपविक्लतमनञ्आसने शरौराकषिंणोनित्याकलायै नमः। हदूपसर्वा- 

शपरिपूरकचक्रेण्वयँ तिपुरष्वययैः नमः । गुषयोगिनोरूपखासातमने लघिमा- 

सिद्धय नराः । अपरिच्छित्ररूपस्वातमात्मने सवंविद्रा विणोमुद्रायै नमः। ब्रष्टदल- 

पद्माय नम इति व्यापकं न्यस्य । टच्तशं'खरूपप्वचनातमन अनङ्गकुमुमाये नमः | 

दत्तजलुरूपादानास्ने अनङ्गभेखलाये AA: | टक्षोररूपगमनालने TAPAS 
नमः | दक्तगुल्फरूपविसर्गानं अनङ्गमदनातुरायै नमः । वामगुल्फरूपानन्दा- 

ने अनङ्गरेखायै नमः । वामोररूपहानास्यव बरात्मने APA नमः | वाम- 

जलुरूपोपादानाख्यवुदपामने अनङ्गद्ुःणायै नमः | वामशंखरूपोपैश्ताख्यनुदधयाने 

श्ननङ्गमालिन्यै नमः | हद्रूपसर्वसं क्षोभणचक्रश्ववर तिपुरसुन्दयै नमः । गु्षतरथो 

गनोरूपस्वात्मात्मने मदहदिमासिद्धय नमः । अपरिच्छिवरूपस्वाकातने सर्वाकषिणो 
मुद्रायै नमः। चतुटेणरचक्राय नम इति व्यापकं न्यस्य । ललाटमध्यभागरूपा- 
लंबुसाकने सवेसंन्नोभिणोगकती नमः । ललाटद्तभागरूपकुःह्वासने wafer 

fatinal नम;। दक्षगण्डरूपविश्वोदराकने सर्वाकरषिणोशक्तेय नमः। cat 
सरूपवारणावने सर्वाह्वादिनोशक्तेय नमः। दक्तपाश्वरूपदस्तिजिद्वातने wa- 

daar aa! | दक्तोरुरूपयभोवलत्यात्मने सर्वस्तंभिनोणशक्तय नमः। दक्ष 

जङ्गरूपपटखिन्याकने aac fran aa: । वामजङ्गरूपगान्धार्यासने सर्व 

Ul emai पाठः। २। गमनान इति प्राठः Rt wearer इति ats: | 

४। cet: ५। म्तभिनीतिवापादः। €। वामक्घौगेति aia: 



५० भावनोपनिषत् | 

एतद्ायुसंसगेकोपाधिमेदेन रेचकः पाचकः शोषको दाहकः 

धावक इति प्राणमुख्यत्वेन पञ्चधा जटरागिनरभवति ॥ १८ ॥ 

क्षारक उद्वारकः ATA AAA मोहक दति नागप्राधा- 
न्येन पञ्चविधास्ते मनुष्याणां sem भच्यभोज्यचोष्यलेद्यपियात्म- 

कपञ्चविधमन्रं पाचयन्ति ॥ १६ ॥ 

एता दशवड्किकलास्मवन्नादया अन्तदेशारदेवताः ॥ २० ॥ 

एतदायुसं सर्गकोपाधिभेदेन रेचकः पाचकः शोषको दाहकः 

waa इति प्राणसुख्यत्वेन पञ्चधा जटराग्निभं बति ॥ १८ ॥ 

चारक FRITH: Aaa जुम्भको मोहक इति नागप्राधा- 
न्येन पञ्चविधास्ते मनुष्याणां देहगा भच्यभोज्यचोष्यलेद्यपेयात्म- 
कपरञ्चविधमच्रं पाचयन्ति ॥ १८ ॥ 

एता द शवङ्किकलाखयर्वज्नादया अन्तर्दंशारदेवताः ॥ २० ॥ 
प्राणाद्याः पञ्च महावायवो नागाद्या उपवायवः waa’ दशापि सर्वार्थ 

साधकवक्रस्देवताभिरभित्राः। तन्राजे ऽपि- 

नाद्य्तुदण प्रोक्ताः च्षोभिण्यादयासतु शक्तयः । 
वायवो दश data: सवसिद्ादि शक्तयः ॥ इति । 

एकस्येवीदर्यागने; प्राणादिदश्वायुसम्बन्धेनो पाधिकलत्वं वाक्यइयेन विह्ठतम् | 

ठतीयवाक्येन पाचकस्य कार्यम्। चतुर्धवाक्यन सर्वाधंसाधकचक्रस्धदेवताभि 

Wig उक्तः। धातुसप्के दोषत्रये च विदयमानलत्वाद् दश्धात्वमग्नेरन्ये मन्यन्ते | 

तन्तराजे तु- 

वशंकरोशक्तेग नमः। वामोर्रूपपूषामने सर्वरच्जिनोशकय नमः । वामपा - 

रूपशंखिन्यात्मने सर्वोग्मादिनोशक्नौप नमः। वामांसरूपसरखत्यात्मने सर्वार्ध 
साधिनोशक्तेग नमः । वामगणर्डरूपडालने सरवैसंपत्तिपूरणोशक्तेप नमः। ललाट- 
वामभागरूपपिङ्गलासने सवेमग्वमयोशक्ते नमः | ललाटणृष्ठभागरूपसुषुग््ामने 

सवेदन्दतयंकरोशक्तेञ नमः । छटूपसर्वसौभाग्यदायकचक्रेश्वयेः तिषुरवासिन्ये 
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शौतोष्णसुखटुःसेच्छा; सच्च ' रजस्तमो वशिन्यादिशक्तयोऽष्टौ ॥२१॥ 
शब्दादितन्प्रावाः पञ्च पुष्यवाणाः ॥ २२ ॥ मन TIAA: ॥ २३ ॥ 

रागः पाशः ॥ २६॥ TAHT UM 

ASA दश सम्प्रोक्ता: BAIT शक्तयः । 
इत्यत्र संप्रोक्ता इत्यस्य gat कथिता रेचकादय इत्येवाधः । केविगरोक्तपदं 

वच्छमाणाधेकं मन्यन्ते । तस्मिन्नेव पटले -- 

afaats: शएचिस्तेजः प्रभा दावः fafa: | 
दाहोग्रासः # # # # 

इति नामद णकस्योत्तरत्र कथनात्। परन्तु प्रयोगेमन्घटकता खरौतनामनाभवो- 
चिता। विधिशब्दस्य ware’ ( Ste Go Ra OTe B Me १०) इति टागशमिका- 

धिकरणन्यायात् ॥ १७, १८, १८, २० ॥ 

शौ तोष्णसुखदुःखेच्छाः aa’ रजस्तमो वशिन्यादिशक्तयोऽष्टौ ॥२१॥ 
Wart सुखदुःखे चेति waaay | Tapa सच्त्वादितयमित्य्टौ वाग्द् - 

वताष्टकरूपाः । तन्तराजेऽपि-- 

शेतोष्णसुखदुःखेच्छा गुणाः प्रोक्ताः क्रमेण वै । 
वशिन्याद्याः शक्तयः स्युः # % ॥२१॥ 

शब्दादितन्प्रावाः पञ्च पुष्पवाणाः ॥ २२॥ 

मन इन्नुधनुः ॥ २३ ॥ रागः ATT: ॥ २४ ॥ 

BOSS: ॥ २५ ॥ 
शब्द्स्यशंरूपरसगन्धास्तन्मात्रपरेनोचयन्ते | तेच सुखेऽभिमुखा श्रन्ते परुषाः | 

श्रतएव बाणाभिन्नाः। अविक्ततं मनः ge हुचापङ्पम् । विषयपराम- 

रूपाणामिन्दरियाणं प्रेरकलत्वात्। रागः प्रोतिः । षट्विंशदन्त्मततक्वविशेषः, न 

नमः । संप्रदाययोगिनोरूपसामामने $शितासिक्ैय नमः। भपरिच्छित्ररूप- 

खातमाकमने सववशंकरोमुद्रायै नमः। दशारचक्राय नम इति व्यापकं we! 

दक्षाचिरूपप्राणामने सरवसि्िप्रदादेव्ये नमः। नासामूलरूपापानाकने सव. 



YR भावनोपनिषत् | 

विच्छासामान्यम् । तेनारुणावाग्देवतावासनया न पोनरुक्तयम्। बन्धकत्वेन 
साम्यात्तस्य TTS: | देषः क्रोधः । तस्य देष्यात्निवारक्रतवा दङ्शएत्वम् । उक्त 

च रहस्यनामसाहसरे 
रागखरूपपाशाब्या क्रोधाकाराङ MSTA | 

मनोरूपेक्ुकोदण्डा पञ्चतम्मात्सायका ॥ इति | 

तन्राजेऽपि-- 
tee “** तन्मात्राः पुष्पसायकाः 

मनो भवैदिह्लुधनु; पाशे राग उदोरितः॥ 

देषः BEM: प्रोक्तः क्रमेण वरवणिनि ॥ इति । २२,२२,२४,२५ ॥ 

संपग्रदादेव्यै नमः। वामनेव्ररूपव्यानाने सवप्रिरकरोदेन्यै नमः। कुलो 
शकोणङूपोदानातमने सवं मङ्गलकारिणोदेव्ये aa: | कुकिवायुकोणरूपसमाना 
सने सर्वकामप्रदादेव्यै नमः। वामजानुरूपनागात्मने सवैदुःखविमोचिनोदव्ये 
नमः। गुदरूपकूमीमन सवं खल्युप्रशमनोदव्ये aa | दकत्तजानुरूपक्षकरात्मन 

स्वविश्रविनाशिनोदेव्ये नमः । कुकतिनिक्छतिकोणरूपदेवदत्तामने सर्वाह्सुन्दे- 
देव्ये नमः। कुङिवदङ्किकोणरूपधनंजयाकमने सर्वसौभाग्यदायिनोदेन्ये नमः। 

छदूपसवाधेसाधकचक्रेश्वये तिपुराखिय नमः। कुलकीनयोगिनोरूपसवा माने 
afuafaer नमः | अपरिच्छिव्ररूपसवात्ाकमनं सर्वान्मादिनोमुद्रायै नमः। अन्त 

दंशारचक्राय नम इति व्यापकं न्यस्य । दक्तनासारूपरचकाग्न्यामने सर्वज्नादेव्ये 

नमः। दन्ञटक्तिरूपपाचकाग्न्यात्मने सर्वं शकिप्रदादेव्ये नमः । दक्तस्तनरूपगोष- 
AANA PAIS नमः। दक्तवषणरूपदाहकाग्न एने सर्वज्नान- 

मयीदेव्ये aa) सौवनोरूपश्चावकाग्नपामने सर्वव्याधिविनाशिनीदेव्यं नमः। 
वामहषणरूपनक्षारकाग्नयामने सर्वाधारसखरूपादव्यं नमः। वामस्तनरूपोद्वार- 

काम्नयामने सव॑पापदरादेग्यं नमः। TAHA सर्वानन्द्- 

मयोदेव्यं नमः । वामनासारूपनजन्भकागम्नयामने सवंरक्षाखरूपिणेदव्यं नमः 

मासाग्ररूपमोषकाग्नाात्मने सवस्ितफलप्रदादेव्य नमः | दरपसवरक्ताकरचक्रो 

wa विपुरमालिन्ये नमः । निगभयो गिनो रुपसखात्ात्मने प्राकाम्यसिदैय नमः 

अपरिच्छित्ररूपखामासमन महाङ्ुःशामुद्राये नमः। ब्रष्टकोणचक्राय नम इति 
व्यापकं न्यस्य | चिव॒कटक्तभागरूपभोतासनं वभिनोवाग् देवता नमः। कण्ड- 
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अव्यक्तमहदहड्गाराः' कामेष्वरोवचं Fall भगमालिन्योऽन्त- 

स्विकोणगा देवताः ॥ २६ ॥ 

निरूपाधिकसंविदेव कामेष्वरः ॥ २७ ॥ 

अव्यक्तमहद हङ्राः कामेप्रवरोवचं प्व भगमालिन्योऽन्त- 

स्विकोशगा देवताः ॥ २६ ॥ 
Wa महदव्य्तशब्दौ बुदिप्रकतितक्छपरी, श्रव्यक्तादिपद दये समादारदम्दः | 

परन्तु न यथासंख्यम् व्रितययोरभेदः। अपि तु ् रव्यक्घाहदुतिमदहदाकाराः प्रति 

लोमतः कामेष्व्यादिदेव्यः स्युरिति तन्त्रोपनंहणानुरोधैन व्युत्क्रमेण वासना ॥२९॥ 
अत्र सुख्या विशेष्या ललिता । विग्रेष्यतावच्छेदकः कामेश्वरः । अन- 

NA रक्तचरणरूपके WRIT | अ्रनयोरेनयोरेव सम्बन्धविशेषः । ada 

स्थलं wa भि खचरणत्वं चेति त्रितयं रूपम् । प्रकारत्वेन विषय उपासकः | 
aa सुख्यविरेष्येण सह सम्बन्धः प्रकारतावच्छेदकशेलयेकादश पदाथास््िभि- 

वाक्यं विवेचयति निरुपाधिकेल्यादिभिः- 

दक्भागरूपोष्णामनं कामेष्वरोवागदेवताये नमः । इदयदनक्तभागरूपसुखामने 

मोदिनोवाग्दैवताये नमः। नाभिदक्नभागरूपदुःखात्ने विमलावाग्देवताये 
aa | नाभिवामभागरूपेच्छासन अर्णावाग्देवताय्ै नमः। हृदयवाम- 

भागरूपसक््वगु ad जयिनोवागृदेवतायै नमः। कण्ठवामभागरूपरजोगुण- 

त्मने सवेश्वरोवागदेवतायै नमः । चिवुकवामभागरूपतमोगुणावने कौलिनौ- 

वाग्देवतायै नमः । दूपसरवरोगहरचत्रोश्वयैः तिपुरासिद्धायै नमः। wwe 
योगिनोरूपस्वात्मामने yfafesr aa: गअ्रपरिच्छिवरूपखाव्ाने खेचरोमुद्राये 

नमः । हदवविकोणाघोभागरूपपच्चतन्मात्ात्मकेभ्यः सवंजग्भनवागिभ्यो नमः | 

तदभागरूपमनग्रासकाभ्यां स्वमोहनधनुभ्यौ AA: | तदू मागरूपरागालकाभ्यां 
सववशंकरपाशाभ्यां नमः | तहामभागरूपदेषात्मभ्यां सवेस्तम्पकरांकुशाभ्थां नमः | 
तिकोणचक्राय aa ईति व्यापकं न्यस्य । दयत्रिकोणाग्रभागरूपमङत्तक्ला- 

तने MAGIA नमः । तदृक्षकोणरूपादङ।रातमने aT देव्यै नमः | 

१। भाष्यानुरोघेन-- श्रयक्तसहदङ़ारम् इति oat ऽपैचपौयः, परन्तु मुद्रितपुस्तकेषु सवेचोपरीव 
ec 

पाठदश नादेष एवाव स्थापितः | 



५४ भोवनोपनिषत् । 

सदानन्दपूरणः खात्मैव परदेवता ललिता ॥ २८ ॥ 
लौहित्यमेतस्य wae विमर्शः ॥ २९ ॥ 

an ——— 

निरुपाधिकसं विदेव काममेव रः ॥ २७ ॥ 
उपाधिरहितं एषं चैतन्यमेव विन्दुरूपः कामेश्वरः । “संवित्कामेश्वरः qa’ इतयुप- 
EUG ॥ २७ ॥ : । 

सदानन्दपुणंः BHI परदेवता ललिता ॥ र८ ॥ 
संविदो निरुपाधिकलत्वविशेषगबलात्तदङ्निलयायाः पग्देवतायाः किञ्चि 

दुपाधिविशिष्टलमात्रेए ततो भिन्रोप्रास्यलम् । तादृश aia! खाभित्र 
एव परदेवता उपास्तिरूपन्ञानविशेषनिरूपितमुख्यविशेव्यताशलिनो । ताभेवा 
arcana निर्दिशति ललितेति । अन्न सदानन्दपूणं इति उपाधिकथनम् । 

तेनान्तःकरणावच्छिन्नस्य न लनलितालम् तस्योपास्षकीटौ प्रवेष्णत् । wavs 

स्वातमेतयुक्तम् खस्योपासकस्यातान्तर्यामोति कथयति। Tes एक एवाताऽन्तः- 
करणोपाधिकः सवरुपासको भवति | सक्वचि्वानन्दतवरूपधरम तरयविनिमुक्- 

धर्मिमाव्रसुपास्यदेवताधारभूतः कामेश्वरो भवतोति विवेकः । तदुक्तं waa 

परोक्तायां-- 
नित्यं निर्हौषगन्धं निरतिशयसुखं ब्रह्मचैतन्यभेकम् | 
धर्मो धरमोतिभेददितयमिति एधग्भूय मायावशेन ॥ 
धर्मस्तत्रानुभूलिः सकलविषयिगौ सर्वकार्यानुकूला | 

शक्ति; खेच्छादिरूपा भवति गुणगणखछाख्यस्त्वेक एव ॥ 
ade aa ध्म कलयति जगतां पञ्चरष्टपादिक्षतये । , 
धमै: पुरुप श्रात्मा सकलजगदुपादानभावं बिभति ॥ 

तहा मकोणदूपाव्यज्ञामने भगमालिनोदेन्ये नमः । दुपस्सिद्धिप्रदचक्र्ये 
वरिपुराम्बायै नमः। भ्रतिरदस्ययो गिमोरूपखामातने इच्छासिङ्धय नमः । अपरि 
च्छिब्रसखासाव्सने बोजमुद्राये नमः) बिन्दुचक्राय नम इति व्यापकं न्यस्य । water 

रूपनिरुपाधिकसंविश्मातरूपकामेश्वगङ्निलयायै सचिदानन्देकब्रह्मासने परदेव- 
aa ललितायै महाविपुरसुन्दययः नमः। निरूपाधिकचेतन्यमेव सचिदानन्द- 

धम॑कमन्तःकरण प्रतिबिम्बितम् सद।ऽहभेषैत्यनुसन्धानं ललिताया लोहित्यमिति 
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अनन्यचित्तत्वेन च सिद्धिः ॥ ३२० ॥ 
~ en = 

प्रक्षा धमंप्रमेदावपि निगमविदां धर्मिवद्रह्मकोटिः ॥ इति । २८ ॥ 

लौहिव्यमेतस्य सर्वस्य विमं; ॥ २९ ॥ 
स्वपदेन कामेश्वरो ललिता aa चेति त्रितयम् । एतस्य विमर्भो ऽनुसं 

धानमेव देवोनिष्टं लोदहित्यम्। सर्वस्य स्वामन्यनुरागाद्रागलोहित्ययोरभेदात् | 
उक्तं च तन्वराजे-- 

स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा । 

लौहित्यं afsan: स्यादुपास्तिरिति भावना ॥ दति । 
अत्रेदं गुरुसुखेकवैद्यं रहस्यम् - निरुपाधिकपदेन केवलत्वस्य सदानन्द- 

पूणपदेन धमविशिष्टत्वस्य कथमेन विशिष्ट वनयोरवयवावयविनोरिवायुतसिदयो- 

स्तादात्म्यरूप एव संबन्धः, न संयोगादिरूपो मेदघटितः । स च विपुरसन्दरोकाभे- 
श्वरयो विग्रहासकस्णुलरूपदयसंबन्धः कामेश्वराङ्निलयत्वपदटेन व्यवद्धियमाणः 

शिवशक्तिसामरस्यातमको लाक्ताद्रवपटयोरिव संयोगविशेष एवैति वासना । एव- 

सुपाधिविनिरतस्येव Wear स्फरिकवरण्णन्तरोपरागाभावदशयामेवाभिव्यज्य- 

मानल्वस्य शदस्फटिकाभेदे एव पर्यवसितत्वेन कामेश्वर शुक्तचरणत्ववासना । श्रनु- 

सन्धानस्याहमातमकमानसत्रत्तिविशेषमातरूपत्वेन तददिषयतायाः, विषयतासम्बन्धेन 

हत्तेवी ठत्तिसम्बन्धेन मनस एव वा रागामदे पयवसानात्तदिशिष्टाया रक्तचरणत्व- 

aaa. सर्वस्येत्यनेन विषयताया विशेष्यविशेषण तत्सम्बन्धेषु व्यापिकथना्चरण- 
प्रभयोः समरसभावसम्बन्धरूपमि्रचरणस्यापि वासना सूचिता भवतोति दिक् | 

तन्वश्रोके ‘Wate wasn. दइत्यादिनोक्तानां वासनानामनुसन्धानसमुपाम्ति- 

पदवाच्यमिति कथना्श्वतुथंचरणः। अरधवोपाम्तेरपि alfa रूपाणि विग्रहादि- 

रूपं MASI, मानसो जपः BANA, एषा भावना परं रूपमिति । न पुनरूपास्ति- 
वासनाविभावनाविधिरिति श्वमितव्यम् ॥ २९८ ॥ 

अनन्यचित्तत्वेन च सिद्धिः ॥ २० ॥ 
परत्यावरणभेकका सिदिरेकका ger च बदियीगे पूज्यते तहासनाविधा- 

नार्थमियं शरुतिः । भअनन्यचिनत्तलवेनेत्यमेदे ठतोया । चकारो सुद्रासंग्रहा्थः | 

तथाचोपवृंहितं तन््रराजे-- 

सिदिष्त्मनन्यचिन्ततवं सुद्धा वेभववासना। इति । 



५६ भावनोपनिषत् | 

भावनायाः क्रिया उपचारः ॥ २१॥ 

तत्तदावरणदेवानां सखशरोरावयवविशेषाभेदेन भावितानामपि खाल्मानन्यत्वेन 

चित्ते भावनमेव तत्तदावरणस्या सिः । एता मत्तो ग भिद्यन्ते इति बुद्धिरेव 

fafefifa यावत् । ` सिदिपदमुपास्तिफलसिदिपरमिति कचित्। तत्प्तेऽव्यव- 
हितपूर्वाक्ञभावनायां विषयतावेलक्य प्रयुक्तामेदस्यानिरासेनोपासना फलतो - 
त्यर्थः । वस्तुतो वच्यमाणतपणे विषयवैलक्षणखनिरासादयं aa: सिद्धयादिपर 

एव । तासामेव वैभवसुक्तमपरिच्छन्रता = तद्वावनमेव तत्तदावरणस्थमुद्रा- 

भावनमित्यथैः ॥ २० ॥ 

भावनायाः क्रिया उपचारः ॥ २१॥ 

उक्तायाः wade ललिताभावनायाः क्रियाः पुनःपुनःकरणानि 

धारावादिन्यो भावना इति यावत्। उपचारसमरपणस्य मेटघटितत्वेन यथा- 

सितगन्धादिभावनापक्षे पूवविभावितस्य प्रमोषापत्तेस्तदविरोधिनोरेवोपचार- 
भावनाः apa कल्पयेदिति भावः । तदुक्तं तन्वराजे-- 

उपचाराश्चलत्वेऽपि त्मयलाप्रमत्तता। इति। 

चलत्वं चाञ्चल्यमभेदभावनाख्र्याभावः । ताटश्खभावशोलत्वेऽपि ब्रह्ममयत्वांशे 

प्रमादाभावोऽतोव सावधानता यथा स्यात्तथा विभावना एवोपचार इति तदर्थः | 

यद्यपि चलश्ब्दोऽवश्यम्भाविप्रमादखप्रादयवस्थापरतेन मनोरमायां व्याख्यातस्तथा- 

ऽप्यपिशब्दसारस्येन जाग्रत्काले सावधानतामात्रावश्यकत्वपरेव सोतिरिति मन्तव्यम् | 
तादृशोऽप्रमादश्च यो गवासिष्टोक्तश्िविपूजायां द्रष्टव्यः । त्रात्मनो विषयोपभोग. 

जनितानन्दस्य सर्वस्य स्वात्ामेदेनानुसन्धानं प्रारब्यलब्धसुखदुःखस्यापि Aaa 
कारकत्वेन परिणामसुखावद्त्वातकटुकषायवसुक्षतसखाङ्गोदतनादेरिव भावनायाः 

सपर्याूपतेवेति तत्रत्यो निव्कषैः | "सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्" इत्या- 

दयो भगवत्पादादौ नामुक्तयोऽप्यसुमेवाथे वदन्ति | परन्त्रौटपूजाया अ्रहोरात्काल- 

साध्यत्वेन प्रक्षतविधिस्सितायाञश्च भावनाया उक्तसुहरतीदिकालनियमविधिना 

विरोधारन्यधेवोपचाराः प्रयोक्षव्याः। ava यथा- खे महिनि प्रतिविभा- 

वनमासनम्। “पादोऽस्य विश्वा भूतानि' इति त्या पादरूपै वियदादिप्रपञ्च 
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भस्तिभातिप्रियांशरमातभावनारूपाभिरद्धिनौम रपमलक्तालनं पायम् । तस्येव 

स्म प्रपञ्चसयैकदेश विषथाध्यस्तत्वेनापि परिकल्पोक्तरोत्या मलनिरासोऽ््यम् | 
भावनारूपजलस्यापि कवलोकार ्राचमनम्। सत्लचिश्ानन्दत्वादययखिलावयवा- 

मेदेन भावनाजलसंपकंः ara) तेष्वेवावयवैषु उक्तजलसंपकंण प्रसक्ताया 
हत्तिविषयताया; प्रोच्छनभावनं aaa! निविंषयत्वनिरख्जनत्वा्यनेकाब्रह्मलिङ्- 
भूततदभिन्रधर्मविभावनमाभरणम् | स्वशरोरान्तर्गतपार्थिंवनाभसवायवोयतेज- 
सभागानां TERIA त्जण्डलस्य च जडभागापनयपूव्वैक' सचिदा- 

विभाव्य अ्रभेदसम्बन्धेन चिच्वादिधश्मविशिष्टसंविदश्च तादात्यसम्बन्धरूपं कामाद 

यन्रणं विशेषणं विभाव्य ' उपाध्यभावरूपशक्ञखेनोपलचिता सतो शुचसं विधैव 

waa: | चित्तविशिष्टतं विप्रथमिक्रपराहन्तामकष्त्तिरूपैण रागेणोपलचिता 

सती रक्ञचरणः। श्रहमाकारडत्तिनिरूपित। विषयता चरणयो्भिथो विशेषण- 

विशेयभावरूपैव तदुभयसामरस्यमिति विभाव्य हदरपसव्यानन्दमयचक्रेशवरये 
महहातरिपुरसुन्दरयं नमः । परापररहस्ययो गिनोरूपष्वातात्मने प्रापिसिद्चे aa: 
अपरिच्छित्ररूपसात्मामने योनिमुद्रायै नमः । इति तत्तत्स्थानखशंपूव्यैकं सम्ब- 
गलुसन्धायोपचारान् समर्येत्। तद्यथा--एवमपरिच्छत्रतया \ भाविताया ` 

ललितायाः खे मह्िननेयव प्रति्ठितमाखनम् अनुसन्दधामि । वियदादिस्युल- 

प्रपञ्चरूपपादगतस्य नामरूपामकमलस्य सचिटानन्देकरूपत्भावनाजलेन क्षालनं 

पाद्यं भावयामि। waged तस्य क्षालनमष्ये चिन्तयामि । 

भावनारूपाणामपामपि कवलोकाररूपमाचमनं विभावयामि wala: 

त्वादययखिलावधवावच्छरेदेन भावनाजलसम्मकंरूपं स(नमनुचिन्तयामि | तैष्वेवावयवैषु 

प्रसक्ञाया भावनात्कत्तिविशे्यतायाः weet’ हत्तिविषयत्वभावनेन वस्रं 

कल्ययामि । निविंषयत्वनर्ञनत्वाशेकलामतत्वाद्यनेकधश्चरूपाग्याभरणानि 

धम्यभेदभावनेन समर्पयामि खश्रोरघटकपा्धिवभागानां जडतापनयेन 

चिन्माव्तावशेषरूप गन्धं प्रयच्छमि। अकाशभागानां तथा भावनेन पुश्याणि 

ददामि। वायव्यभागानां तथामावनय। waa) तेजसभागानां तथाकरणे 

नोदोपयामि। अश्नभागांस्तथा विभाय निवेदयामि । षोडशान्तेन्दुमण्डलस्य 

१। fanaa सामरस्यमिति विभाव्यं लन्सपाठो न पुलकान्तरे । 

२। wan इति पाठ; । at भावनाया इति पाठः ! ४। परिच्छित्रमिति ara: 

GB 
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अहं त्वमस्ति नास्ति कर्तव्यमकर्तव्यसुपासितव्यमिति 

विकल्पानामात्मनि विभावनं sta: ॥ ३२ ॥ 

नन्दमाव्रावशेषेण तब्रह्मसवत्वविभावनानि गन्धादिताम्बृलान्ताः षडुपच।(राः। 
sai निव्याहृदये — 

भवतीं लन््वैरेव नेवेदादिभिरचयेद् ॥ इति । 
पञ्चभूतमयं faa’ तन्मयो सा सनातनो ॥ इति a! 

प्रक्रतभावनाङ्गनां पश्यन्तोत्यादिनिखिनणन्द्ानां खोवानां नाददारा ब्रह्म स्युप- 

मंदारविभावना स्तोत्रम् । चित्तद््तोनां विषेव्विनस्ततो धावमानानां विषयगत- 

जडतानिरामपृत्पकं ब्रह्मणि विलापनं प्रद्तिगम् । पिप्रधेभ्वः पराजत्तनेन छत्तीनां 

ब्रह्मैकप्रवणता नमस्कार इति | 

यदपि बाद्ान्तःकरणानामेकरूपस्ितिरासनम् इति वाक्यानि Beaty 
कचिदश्वन्ते, तथापि aq कतिपयानामुपचाराणां प्रक्रतभावनानुगुख्याभावाददषु 

पुस्तकष्वनुपलग्धात्तन्तेु तदुपत्ंहणादभनाच्च तान्यस्मािःरह नादटृतानि ॥ २१ ॥ 

रहं त्वमस्ति नास्ति करत्तव्यसकर््तव्यमुपासितव्यमिति 
विकल्पानामातव्मनि विलापनं हामः ॥ ३२ ॥ 

अहमिति । मन्ति ग्रोचक्तेपृञ्यैभावितेभ्याऽन्या wae: शक्तयः । 
Tay WAHT Aa याः AAA | 

लाम्तु व्रिश्ठविकल्पानां कन्यना मसुटौरिता; ॥ 
षृत्यादिना तन्वे aman तान्तु लिपुरसुद्दयभेरन,वनाक नं हामवःसना- 

तया भ(वनेन तास्बलकश्यमाचरामि | परापण्यन्यादिनिख्वि्शनब्दनां नादहारा 
बरह्मण्युपमंहार चिन्तनेन म्तुबोमि । विषयेवु घावमानानां चित्तक्त्तोनां विषय 
जडतानिरासेन ब्रह्मगि विनापनेन प्रदक्तिकौकगेमि । तामां विषयेभ्यः परावर्तनेन 
बरह्मकप्रवणलया प्रणमामि। sara gear बिहिताविहितविषपरा 
‘eat sara अचं लं, गुरुदवतयादयम्ताः सञ्राथक्रराजस्यानन्त- 
शक्ति कदम्बहपस्तत्तनृपू्महयाये ये संष्काराश्र तसे चिद्मातमिप्ेति विभावनया 
निथयुखानं aafa जुहोमि प्रकतभावनासुये गुरुचरणादिशक्तिकदम्बान्ता 

१। भ्राव्यवरयगा इ्यधिकं पुम्तकान्तर | ₹२। व्दमिन्यधिक्तम्। 
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भावनाविपयाणाममेद्भावना त्पगम् ॥ २३ | 

पञ्चद शतिधिर्पेण कालस्य परि गामावनोकनम् ॥ २४ ॥ 

मादरहमित्यादिन। । तेन बैकेद्याद्गहःमस्व उप्रचारादह्िः पाथक्यंन कथनस्य 
aga | तथाच विसक्जनाक्नापचारपगण्येव ग्रहमित्यारभ्य तमि वाक्यानीति 
पथथवसन्नम्। युखद्स्म ग्रल्वयोररूलभमिनन ग्रहणम् । अस्तिनाम्तौत्यनेन 

सौकिकयोविधिनिषेधयोः. क्त .यमकत्तव्यभित्यनन वैदिकयथोः aware. 
उपासितव्यमित्यनेन वेटणिरःस्थ व्रग्रहणम् । नो पामितव्यमिति निषेधस्योप- 

निषत्खदर्भनादेव तदनुक्गखः। एतन्सपक्रन ठत्तिमामग्रयसुपनच्ते | 
ईदृशानां विकल्पानां स्वामन्यम्तमयो दृद्म् । 

इत्युपच्चहणात्। विकल्पानां नियुलानपूृत्मैकं तदेतुशक्तिकदस्बस्व देवतायां 

विलीनतां भावधेदिति फलिताथः ॥ २२ ॥ 

भावनाबिषथागामभेदभावना ATTA ॥ ३३ ॥ 

योगुव्धादिह्ोमान्ता यावन्तः पदार्था इड भाविता एव भविष्यन्ति तषां 

सवषामपि परमस्यराभेदभावन्नन विपयतावैलन्न ख प्रयुक्तमेदभावनस्यापि निगरणन 

निविकल्यतुरोयाखण्डविषयतामापाद्य तस्या अपि ania खात्ममात्रावशेषस्तपेण- 

वासना । यद्यपि 

ताम्बलमचवेना Atel तपमच्च नमस्या | 
इति परिगगितमुपचारान्तरभेव तपेणम्, तयापि तदिद्ावरणदेवतोपचाररूपला- 

दिसर्ज्जनेकटेण एव । तपंणभावननिरोधकत्वात्तपणताऽपि | 

एषामन्योऽन्यमणमेटभावने तथं स्मृतम् | 
इति caus एषामित्यस्य न्यासजपदामानामिति सङ्कचितं निधिक्तं व्याख्यानं 

श्ुतिविरोधादनादेयम् ॥ २२ ॥ 

एतावता प्रबन्धेन SECA खाकमाव्रावशेषतासुक्ता तेन सह वद्धिरद्ग- 

सम्बन्ध शालिनः प्रपञ्चस्यापि arta विलनापनमाह - 

परञ्चटशतिधिरूपेगण कालस्य परिणामावलाकनम् ॥ २४ ॥ 

विषयास्ते सर्वेऽपि चिन्मा्रूपा न परस्परं भिद्यन्त दनि भावनया तपयामि | 
तिथिचक्रमुक्तरूपं कालचक्र देगचक्रं च मव्धमस्ति भाति प्रियञ्च नतु नामरूपवद् 



६० भावनापनिषत् | 

स च प्रपश्चस्िविधः- कालरूपो ere उभयरूपञेति। तत्रायौ यथा-- 

चन्द्रमण्डलनिष्ठसादाख्यकलातिरिक्ता ‘ext eet ear (A ate २-१०-१) 

इत्यादिश्ुतिपरिगणिताः पञ्चदश कलास्सन्ति at एव ॒प्रतिपदादिपूणिंमान्ता- 
स्तिथयः । तिथिरूपास्ता एव च काभेष्व्व्यादिचित्रान्तनित्याभिरभिन्राः । सादेव 

त॒ ललिता । शदृशस्य च नित्यं परिवर्त मानस्य कालरूपतिधिचक्रस्यान्तरेव चत्र 

तिष्ठति न बहिः । feat यथा-भूगोलस्योत्तरभागे स्थितो भेरस्सदत्तिणतो 
जग्बु्त्तणामलिकुशक्री च्चशणाकपुष्कराख्यास्सप्त ST: । तेषामन्तराकेषु भूगोलस्य 

वलयाकारा लवरेक्तसुरासपिंम॑धुचौराख्यास्समुद्राः पुष्कराद्हिमंघुरोदस्समुद्र- 

waa ततोऽपि दक्तिणतः परं ada den देवताः । तेषु भेर्वादि- 

व्योमान्तेषु क्रमेण ललितादिचित्रान्ताः क्रमेण नित्या युगप्रथमवष तिष्ठन्ति । 

दितोये तु वषे जम्बुहोपादिभेवेन्तेषु गच्छन्ति। ठतीये तु लवणसागरादिजम्बू- 

Hay इत्यादिरोत्या षोड़श्वषे परमव्योमादिमधुरससुद्रान्तदेशेष ललितायाः 

षोड़श नि.यास्ति्ठन्ति। एवं dente: षोड़गभिवंर्षैनित्यानाभेकैक! परित्तिः । 
ईटशदेशरूपचक्रस्याप्यन्तरेव staat न बहिः । ठतोयो यथा - भूमोलस्योप- 

Qua वलयिताश्न्द्रबुधश्क्ररविभौमगुरुशनिनक्तत्रकच्यास्तत्तदन्तरालान्य्टाविति 

षोडश देशाः कालचक्ररूपास्सन्ति। तेषु स्थानेषु देणपरित्तिविपरिदत्तिक्रमतः 
षोड़श नित्याः परिवर्तन्ते । श्रस्यापि चक्रस्यान्तरेव faa न वहिः। शरस्य 
विविधस्यापि चक्रस्य पारमाधिं करूपं नित्याचक्रभेव ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्य टेश- 

कालावच्छिन्रतद्धदास्र्वोऽपि नित्यारूप एव । तासां खात्मामेदभाव्रनैव wa 

विधोयकषे । 
अथ घोडशनित्यानां aaa भावनां TT । 
यदा तन्मयता सिद्धा प्रत्यत्ता भवति way ॥ 

दृतयुपक्रम्य शुरुरादया भवेच्छकिः' इत्यादिना ललितायाः साङ्गोपाङ्गगयाः खाकल- 
व्रासनामुक्रा ्रन्ते-- 

तिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकनम् | 

नित्याः पञ्चदशताः स्युरिति प्रोक्तास्तु वासनाः ॥ 
इृ्युपसंदहारस्य तन्राजे SANT! स! च प्रपच्चोपसंहारफलिकव । तिथिस्पे- 
शेति विविधचक्रोपलक्तणदारा प्रपश्चपरम् । प्रपच्चामकतया काल एव परिणतो- 

भतः सवं ब्रह्मैवेति विभावयामि । अथवा पूव्धैलिखितां नित्याभावनामिद्व 



सभा्यप्रयोगा ६१ 

एवं सुद्ध्तवितयं सुहभर्तदितयं ARIAT बा भावनापरो 
sagen भवति स एव शिवयोगोति गदते ॥ ३५ ॥ 

saifa विभावनभेवान्यासां पच्चदशनित्यानां विभावनमिव्यर्थः । तासां तिपुर- 

सुन्दयथभेदस्य क्गृ्लात्तदनुटत्य भावनाविषयपदेनोक्तानां वच्छ माणानां क्रोखी- 

कारेण पृव्परवाक्य एवामेदभावनाया विदितलादहा | 

वस्तुतस्तु सर्वा अपि शक्तयः षर्शताधिकविंशतिसदह खसंख्याः श्वासातककाल- 

रूपाः । तत्छमष्टिविग्रहवतो ललिता। अन्याः पञ्चदश व्यष्टिवेषेण प्रत्येकं चला- 

रिशदधिकचतुरदणशटश्वासरूपा भवन्ति । तास्तथा विभावयेदित्यथः। रएत- 

त्यक्षदयभावनाऽऽवरणपूजातः परा कार्येति कैवित् । बाद्यपूजायां तथैव खानकः 
सन्धैविलापोत्तरं भावनान्तरानवकःशादिति तदाशयः | वस्तुतस्तु खाममातपरत्ेन 

मनसः स्त्रे सति श्वासस्तश्चस्यावग्यग्भावाहेवताया रश्मिविनापनस्य fas 

काल एवोचिनत्वान्मनःपवनोभवस्तश्भनस्यो्तरत्रकालस्य विधायेदहैवावसरसद्वावा- 

बरिर्थकवाक्यापकषेस्यायुक्तत्वाचे हैव नित्या युक्तेति द्रष्टव्यम् ॥ २४ ॥ 
एवमान्तरबाद्यनिखिलप्रपद्धविलापनपृव्यैकखात्ममातावशेषभावनाया अह 

निभं धारावादिकतावश्यकतां ध्वनयन् तदशक्ेषूत्तममष्यमाधमसाधकमेदेन 

विविधं कालनिवममादह-- 

एवं सुह्र्त वितयं सुहत दितयं सुहर्तमावं वा भावनापरो 
जोवन्परक्तो भवति स एव शिवयोगौति गद्यते ॥ २५॥ 

एवमित्यनेन अव्यवहितपूर्वमीक्ता सख्वाव्ममात्रविषयिणो श्वसस्तश्मनसहिता 

निविकल्यठत्तिरुच्यते। तद्धि्रभावनायां परस्तदेकासक्तः भावनेतरव्यापारशून्यः, 

धारावाहिकभावनावानिति यावत्। स जोवभ्भुक्िरूपफलभागो अचिरादेव 

जायरे। जैगोषव्यादयः शिवयोगित्वेन ये व्यवद्धियन्ते तेऽप्येताटशमावनाशालि- 
लादैषैति तत्पदप्रहत्तिनिमित्तमी टशभावनेव्य्थः। aead afeurardufa- 
पादकम्। भअरधर्ववेदसु waa wat प्रतिपादयति तस्यापि शिरो- 

रूपेयसुपनिषत्तु ततोऽप्यन्तरङ्गतमां भावनां वक्ति ॥ २५ ॥ 

शवासविलापनफलिकां कुर्य्यात् । तेन मनःपवनामनामैकयनिफालनेन तीन् 
मुहर्तान् दावेकं सुदधत्तंमवच्छिन्नं यापयेत्! । ततोऽवतोय प्राणायामत्रयं ऋष्यादि- 

१। धारयैदिति पादः। 



१२ भावनेापनिषत् | 

कादिमतेनान्तश्चक्रभावनाः प्रतिपादिताः ॥ ३६॥ 

य एवं वैद सोऽघर्वशिरोऽधौते ॥ ३७ ॥ 

कादिमतेनान्तञ्चक्रभावनाः प्रतिपादिताः ॥ ३६ ॥ 

य एवं षेद सोऽधवशिरोऽधोतं ॥ ३७ ॥ 
wei या अ्न्तशक्रभावनाः कथितास्ताः कादिनामकशक्तिमतरोल्येव नतु 

कौलमतेन । wer उपनिषद ईदटशभावनाप्रतिपादकत्वमिति vest वाक्यश 
यो बैद स एवाधकैशिरोऽध्ययनवान् | श्रध्ययनकरणकभावनाया अर्थावधिभाव्यक- 

त्वाद् इति भावः। ‘aan इत् सकनं weed इति gaat सकलपद- 
aera शब्दमात्रपाठादपि किञ्चिद द्रमस्तेयवैति लभ्यत इति शिवम्। 

इति भावनोपनिषदोऽथवैफशिरसोऽतनोद्धाष्यम् | 
भावररायो विदुषां GET जोवग्मुमु्तणाम् ॥ २६।२७॥ 

समाम् | 

waaay Fal गुरं aaa aa शिवम् । 
अ्रथव्यैशिरति प्रोक्तभावनानां सतां az । 

इति भासकररायेण प्रयोगविधिरीरितः ॥ 

भावनोपनिषत्रयोगविधिः समाप्तः | 



अथ भावनोप्रनिषद्धाष्यम् | 

--- ० ----~ 

AY MAW परमात्मने नमः | 

चारम् । भरोचक्राराधनं स्थुलं निन्दते भावनान्तरात् | 
यस्यां व्योख्यास्यते सेयं भावनोपनिषन्प्रया ॥ 

अतर खलु परमकारणभूता शक्तिः yaaa नवशक्तिमयं Aaa नव- 
रन्धृरूपदेहानन्यदिति चेवमादिनिरूपरोरन्यध्ाभावनारूपं ओचक्रो पासनक्रम- 

मविन्ञायानया चोपनिषदा we वाच्यं च खरोचक्रोपासनमेवाभिदितमिति “बिन्दु 
तिकोण”-इत्यादिश्लो कानुरोघेन कचिच्छरौ चक्रं विलिख्योपासते तै तु मन्द्बुदयोऽना- 

घ्राताध्यावशास्तरा दह fasts: सुतरासुपेक्षणौया एव भवन्ति। कुतः, ओौपनिषद- 

aaa पूजनप्रकारानभिज्ञत्वात् । wa हि ज्ञाटज्नानज्ञेयानामभेदभावनं योचक्र- 

yaad (ate Se ate १०) इति कररवेणाभिहितम्। एवं विखष्टमभिः 

हितमपि भावनावकं पूजनमकुन्बन्तो दुबंलप्रमाण्णन्तराखयणेन घुणवदिलिख्य 

काम्याथंमोहसमुद्रं खयं ARITA बदवो age भवन्ति । 

यद्यत AMA ब्रष्ट शक्तयः षो ग्र शक्तयश्च कामादिभ्बः परथिव्यादिभ्यश्चान्या 

उक्लाः, तदा तद्ा्यस्ुलश्नोचक्रोपासनमुपनिषग्रमाणकमिति तत् TACHA, न 

तु तथोक्ताः न चभ्यन्तरं सगुणदेवताभावनातकाराधनमिहोपवर्ते, येन 

तदवगत्यथेकमेवेदं प्रतौकोपासनमिव्युच्येत। ब्राध्यालिकतच्छपरिवारोपेतत्वाभि- 
धानात्त॒ 

देहो देवालयः प्रोक्तो stat Sa: सदाशिवः । 
त्यज्ञेदन्नाननिमल्यं सोऽहंभावेन पूजयेद् ॥ 

इलयु्तप्रकारकपूजनमेब विवक्ितिमिवगम्यते। wad सति सगुणमूत्ति- 
ध्यानासकोपासनस्याप्यनवकाशात्कं मुतिकन्यायेनेव रखामेव्धादिमयस्य श्ोचक्र- 
प्रतीकोपासनस्यानवकाश इति fear केचिश्वैततप्रतीकोपासकाः खेषां nat 
मन््णास्त्रप्रावोख्ं मत्वा Hawai मन्यन्ते । AA 



६४ भावनोपनिषत् | 

उत्तमा तत्चचिन्ता urna शास्रचिन्तनम् | 

अधमा मन्तचिन्ता स्यान्तोर्थश्नान्त्यधमाघमा ॥ 
दति quart जानन्ति। ननु नवरन्धुरूपो देहो नवशक्तिमयं चोचक्रमित्यादिषु 
देाद्यनन्यलं खरोचक्रादौनां भावनोयमिव्यु्ञं न तथा वाच्यम्, यो चक्राद्यनन्यत्- 

स्येव देहादोनां भावनोयत्वभिप्रायादिति चेन्न । ज्नात्रा्यमेदभावनं भरौचक्रपूजम- 
मिल्यनेन स्पमष्टवाक्यंन ओोचक्रादिषु देहादिवुदेः कत्तव्यतावगमात्। यदि 

देहादिष्ठ ओोचक्रादिवुेः कर््तव्यतोपदिश्येत तदा yada मुख्यलवापत््या भाव- 
नोपनिषदित्यस्याः संक्नाऽनुपपन्रैव भवेत्। न चाभ्यन्तरभावनामपेच्छ बाह्यतरं 

पूजनं श्राष्यमिति कोऽपि ब्रूयात्। यद्यपि देवोविषयकमन्वजपमाववान्यदा 
कदा वा तदर्धविचारहारोक्तप्रकारकतक्लभावनया निष्काम; क्रमेण मुक्तिपदं 

mga, ओोचक्रादियन्त्राराधनवासु सकामा न कदाऽपि मुक्तिदा भवितु- 
महेति । we eae वहिमुखत्वात्। ननु “रव्यक्तमद्वाराः कामेश्वरोवचे. 

श्वरोभगमालिन्धोऽन्तस्िकोणगा देवताः” (tose ate २८) ATMA अव्यक्तादीनि 
तु सर्व्वाणि aura परमाथंपरतच्प्रापषप्मपलापनोयानोति वैदान्ताभिमतम्, 
एवं सति उक्घदेवतात्रयस्याव्यक्तादिरूपैणावस्ितिं विना विनाशो हि भवेत्। न 
किमेवं देवताविनाशकत्ता प्रत्यवायो स्यादिति चेन्नर। सव्बैदेवताधिष्ठानभूतायाः 

कमिष्वव्धा अपि सदानन्दघनपूणंरूपैकोकरणस्य विदितत्व।त् । सब्यैगतामूत्तं- 
सखरूपभावनां विना यन्ते मूर्तदेवतां भावयन् fe प्रत्यवाय भवेत्। aaa 
प्रकारकावाहनासनाष्यपाद्याचमनोयच्नानवस्त्रादयुपचरर्बाद्य सीचक्राराधनं विना 
भावनामातेण कस्यचिदपोन्द्रियाणि विषयव्यापारविमुखानि भवितुमर्हन्ति | 

नैव afacauaty जातु fama । 

इति स्मरणात्। नापि परतच्छक्नानानधिकारत्वेन मन्दानामपि यन्ताराधकानां 
तदाराघनाविश्वासजनकोक्तप्रकारकभावनोपदेशो युक्तः। 

न बुदिभेदं जनयेदज्ञानां क्मसङ्गिनाम् | 
इति स्मरणात् ¦ तस्मादियमुपनिषतस्व्बानथं कारित्वादुपेक्षणोयैवेति। अतोचते | 
waa हि MH खाराघनोत्तमप्रमाणान्वेषणपरा एतदुपनिषत्पुस्तकमादाय 
महतां मुखेभ्योऽयेशमूषवः प्राथयन्ते तेषां यथार्योपदेशओेन बुद्िभेदः स्याच्चेत् तदा 
युतैरुपदेषटुणां वा को न्वपराधः । न च भावनामात्ेणेन्दरियाणं विषयव्यापारवैमुख्यं 
न स्यादिति वाच्यम् । भावनाकलतेयां बुदौ सर्वेषामिन्द्ियाणां लोयमानल्वात् | 
उज्तप्रकारभावनारहितो हि चणमपि sakes तिष्ठतोति स्मृतेः, भ्रतोऽनयोप- 
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निषदा न स्त्युपरोधः। न च बाद्ाराधनमुपरद्य देव्याः सशुणमूर्तभावनेवेह 
प्रतिपिपादयि षितेति वाच्यम् । चिदग्निसखरूपपरमानन्दशत्षिस्फ्रणं वस्त्रमिति 
सखव्यतिरिलवसुसङ्गरद्ठितच्मरणं विभूषमिति चैवमसङ्गदिदूपनिर्गुणब्रह्मभावनाया 
एव WAAAY | भअरवस्थातयेकौकरणामकताम्बुलेन तुरोयावस्धामकनमस्कारेण 
च निगुणब्रह्मभावनैव पक्षता भवति । यद्यपि मूलाधारादाब्रह्मरन्धपयन्तमित्या- 
दुक्ललक्षणप्रदक्िणेन व्य ्टितस््वभावनेव प्रक्षता, न ॒त्वखण्डबोधानन्दलक्षणखमटि- 
तत्वतभावगेत्याशष्खौत | न तु toad कुतः, देृशृन्यप्रमाढतानिमस्छनं बलि- 
हरणमिति देहशून्यत्वेन भावनया प्रमाठतायाः स्वरूप सम्टिचेतन्धे निमम- 

a) समष्टिमरूलाधारन्रह्मरन्धूयोरेष्वरयो विं वक्तितत्वोपपन्तेखच । तस्मास्सव्यै- 
गतन्रह्मभावनैव प्रक्षतेति। afe वलिहरणानन्तरकार्या gta: ate इत्यत 

श्राह नित्येति। नित्यामविलापन' नित्यस्य कूटसखघटाकाशस्थानोयस्य भावनः 

परस्मिश्हटाकाशस्थानोयचिग्मावाकमनि विलापनं होम इति । आद्र ।ज्वलन्तोमित्यव 
माच्लुहोमिखाहेति नित्यासमनो होमद्रव्यता AAT | परिपू्ध्यानमेव तस्पा- 

दुकानिमच्जनमित्येवं मृह्र्तत्रयं भावयतो देवताया भ्राकना ater’ सिध्यति । 
तथा च श्रुत्यन्तरं ‘a वाऽहमस्मि भगवो देवतेऽहं प॑ aaa’ ति। एवं प्रत्य्च- 
रेव्यपर्यबसनब्रामिमां भावनोपनिषदं बाद्यखोचक्राराघनाधारभूतां मन्यमानानां 
पण्डितत्वं को नु ब्रुयात् ॥ नच चिन्तितकायसिष्यभिधानास्षगुणोपासनमेवात्रोहं 

स्यादिति शद्धयम् | निर्गुणोपासकानामपि मोक्तकायेसिष्ेः। तस्मात्सवैमन- 

वद्यमवगन्तव्यम् | 

षति सृन्द्रेश्वरतातपाद शिष्याप्पयदोक्तितविरचितोपनिषदष्ये 

भावनोपनिषङ्वाष्यं खमासम् | 





¢ शोः ४ 

Te ANAT | 
"वन्न चाखाव्रह्मविदामहाखर्डार्थवेभवम् । 
अण्डानन्दसामाज्य' रामचन्द्रपदं भले ॥ 

ॐ इम् वाङ्मे मनसोति शान्तिः । 

देवी श्चेकाऽय एवासीत् । सेव जगदण्डमखवत् | काम- 
कलेति विज्नायते । शृङ्गारकलेति विन्नायते | तस्या एव ब्रह्मा 

अलजोजनत् | विष्णुरजोजनत् । शुद्रोऽज्ञोक्नत् । स्व wera 
watery । गन्धर्व्वाष्चरसः किन्नरा वादिववोदिनः समन्ता- 
दजौजनन् । भोग्यमजीजनन् । सवेमजौजनत् । सवै शाक्त- 
मजीजनत्। अण्डजं सखेदजसुद्धिव्' जरायुज यत्किद्धेतत् 
प्राणि स्थावरजङ्गमं मनुष्यमजीजनत् | 

सेषा परा शक्तिः । सेषा शाम्भवी विद्या कादिधिदेति वा 
हादिविटोति वा सादिविद्येति वा । रहस्यमींँमोंवाचि प्रतिष्ठा | 

aa पुरवयं शरोर्रयं व्याप्य बहिरन्तरबभासयन्तो देशकाल? 
वच्त्वन्तरसङ्गान्प्रहाविपुरसुन्दरौ वै प्रल्यक्चितिः। सैवात्मा 
ततोऽन्यदसल्मनात्मा । भत एषा ब्रह्मसंवित्तिर्भावाभावकला- 

विनिसुं क्ता चिददिद्याऽदितीयन्रह्मसंवित्तिः सधिदानन्दल्ञषयो 
म्रहाबिपुरसुन्दरो बहिरन्तरलुप्रविश्च -खयमेकेव विभाति । 
यदस्ति सम्प्रावम् ।. यद्भाति चिग््ावम् । यत्प्रयमानन्दं 

लदेतत्यर्वाकारा मशातिपुरसुन्दरौ । त्वं ag सवै विष्वं सर्वै- 
देवता । इतरत्छवै महाविपुरसुन्दरौ सत्यमेकं ललिताखं7 वस्तु 
तददितीयमखणडाथें परं ब्रह्म | 



ae बदन चोपनिषत् 

पश्चरूपपरित्यागादखरूपप्रहाणतः | 

अधिष्ठानं परं त्वमेकं सच्छिष्यते मत् ॥ इति | 

“प्रज्ञानं ब्रह्म” इति वा “we ब्रह्मास्मि” इति वा भाष्यते। 
“ormafa’ gaa सम्भाष्यते । “अयमात्मा aw’ इति वा 

‘am वाहमस्ि' इति वा “योऽहमस्मि इति वा "सोऽहमस्मि" 

ae, चोपनिषह्ाव्यम् | 

यस्यं देवो महावाक्छं खतुभिंभा्यते परा | 
बद्न.चाख्योपनिषदं व्याख्यास्ये at दिलिङ्काम् ॥ 

देवीति। भग्र प्राग्जगदुत्यत्ेदेवी सगुणनिगुंणोभयात्मिका एका दयितया 
way | सैव जगदग्डम् भण्डाकारमिदं जगद् आकाशादिप्चीकरणदारेणाख्लत् 
wae | सेव सगुणांशेन कामकलेति ङ्गगरकलेति च fant तस्या एव 

सकाशाद्रह्मा चतुर्मुखोऽजोजनज्नातः। विष्णुरुदरमरहणाघाजोजनन् | गन्ध- 

alfeag सवै तस्या एवाजोजनत्। सैषा परा शति््रह्यविष्णुरुदर भ्योऽपि तस्या 

अधिकलत्वेन तुरोयतया खप्रधानत्ात् परत्वोपपत्तिः। ननु विमूल्यु्तीषैतवं 
निर्गुणस्यैव ara तु सगुणस्य यदि सगुणस्य च स्यात्तत्रापि थिवस्येव नतु देव्या 

eft Qa. त्रह्मविष्णुरुद्रेखरसदाशिवाख्येः प्रसिषैः पञ्चदर्वसुर्यातोतस्यापि 

सगुणत्वावगभात्तत्र सदाशिवस्यापि परशक््यधोनसखसन्ताकत्वा्च । तथाहि 

ब्रह्मविष्णुरदरे्ठरसदाशिवानां पञ्चानामपि देवानां वाणोरमोमोसमनोन्मनोसंन्नाभिः 
शक्तिभिस्छमितानामेव सूत्तिम्वं जगदहपरापाराद्यधिक्षतलवं च सिष्यति। अन्यथा 

निगुणब्रह्मखरूपमातत्वसिदेः। aac शक्तिरेव सव॑कारणखरूपिणोति | 
चेषा परा शक्तिरेव शम्धरवो शम्धुसम्बन्धिनौ सगुणा निगुणा वा विद्या स्यात् । 
कएदलङ़ोमिन्युक्तप्रथमपादा्ैत्वात् कादिविद्येति वा हसकलङ्कोमिन्युक्घदितीय- 
पादा्थत्व्वादिवि्येति वा सकलङोमिव्यक्षढतोयपादा्थत्वात्लादिविदयेति वा या 
भाषते रेषा ceemad Waa शाश्मवोति तस्या ऊॐवाचि serra 
प्रतिति यसद्रहस्यमों सयमि्थेः । सेव परा शधिुकवार्थिभिनृर्यौमतयो- 

१ भ्यं ्लोकोऽधिकः पुलकान्तरे | 

९ इत wes निष्यते महदितौव्यन्तः पाठोऽधिकः yearn? | 

en 
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दूति वा शयोऽसौ सोऽहमस्ि' इति वा या भाव्यते सैषा षोडशी 
Maen wera शओ्रोमहाजिपुरसुन्दरो arensfaata 

वा सकलेति वा mania खयम्बरकल्यासौति भुवनेष्वरौति 

चामुण्डेति चण्डेति वाराेति तिरस्करिणीति राजमातङ्लीति 

वा शुकश्ामल्ेति at लघुश्यामलेति वा waeefa वा 

wafer धूमावती सावित्रौ गायवौ सरखतौ ब्ह्मानन्द- 
कलेति। we: wat प्रमे व्योमन् । यस्मिन्देवा अधि 
विश्वे fate: | यस्तन्न वैद fare करिष्यति । य इत्तदिदुस्त 

TH समासते | इत्युपनिषद् | वाङ्मे मनसौोति शान्तिः। 

समाप्यं बह्न.चोपनिषट् | 

पास्यमानाऽपि निःेयसार्थिभिरमूत्त चेतन्धाकतयोपास्वमानत्वात् | “mart ब्रह्म" 
इति “oe ब्रह्मास्मि” इति “तत्वमसि इति “aaa aw” इति च सम्भाष्यते। 

अस्य॒ महावाक्यचतुष्टयस्य रदस्योपनिषदि प्रातिलोम्येन वितार्थ॑त्वादलमति. 

प्रपञ्चेन । aavafa इति योऽहमस्मोति diswaaifa योऽसौ सोऽहमस्मोति 

यदाक्चचतुषटयसुच्यते wa पूर्वोक्षपरन्नानंत्रह्मेत्यादिवाक्यवतुषटयार्थाविलचणत्वा- 

त्पुनरक्तिदोषप्रसङ्ग इति चेदव्रो्यते। न श्यस्य पूव्मैवाक्धार्थाविन्षणत्वं शक्य" 
सन्भरावयितुम् । पूव्यैवाक्धानां प्रातिलोमग्येनाधिकारिसम्बन्धविषयप्रयो जमाधैत्वा- 
दपरवाक्धानां विषयमावरार्थ॑त्वाच्च | 

यच ब्रह्मास्मौत्यभ्यासविषयवाक्धसुक्षं तस्याठत्तिख्चकमपरमिदं वाक्छ- 
aged ufaqayaiad वैलक्ष्यमवगन्तव्यम्। यथा च “awe ब्रह्म" 

इत्यादिवाक्यानां gage उत्तरो्तरसाधनत्वमस्ि तथाडइमसमोत्नादि- 
वाङ्यानामपि वक्ष युक्षम्। भाव्यस्य निदिष्यासनाभ्यासरूपत्वाहितोयस्व मनना- 
VTA GARI अवशाभ्यासरूपत्वाश्चतु्थस्य द्थमाभ्यासरूपत्वा्च। दभेन- 
खवणमनननिदिष्यासमामासुत्तरो लरसाध्यतेन FAAS सव्यैतावोचाम | 
लच्मा्छम्पैमनवदममिति । यैवं awed सैसुकभिर्मा्यते तेषा ferred 



e क्न ोपनिषत् 

WE wcafedayrcenal wets से Hom यो विदद afew: 
अरो महावरिषुरसन्दरोत्यादिसगुखनासमभिरमिधोयमानाशुदयाथिभिर्पाखमाना 
भवति । 

, नलु निःजेयसाभुगदययोस्तमःप्रकाशयोरिषैतरेतरविरुखतवं सव्यैशास््प्रसिचम्। 

निःखेयसस्य श्रानिविषयत्वादसु्रदयस्यान्नानिविषयत्वाश्च। wat श्युपनिषदि 

निःखेयसार्थकं निगु खोपासनमभुयदयार्धकं सरुणोपासनमभिहितं दष्यते। न 
चावेकवाक्यतोपयद्यते। “aw ब्रह्म" इत्यादिमषावाद्धानां सगुशब्रह्मपरत्व- 
कस्यनानीचित्यात्। महाविपुरमन्दरोत्यादिशब्दानां faq णब्रह्मपरत्वकल्पना- 
नौचित्याश्च | तस्मादिरहभेवैतदुपपादनमिति | 

भव्रोच्यते caret विरोधः। भतैकवाक्यताया भअ्रनावश्यकलवात् । 

निःओेयखाभुयदयाख्योभयफलसिषय्थकसगुशनिगेणससु्चयोपासनविषया होयमुप- 
निषग्मष्यमाधिकारिणमपेश्य प्रहन्ताऽस्ि। मन्दाधिकारिणः सगुणमात्ोपासक- 

ल्वादुन्तमाधिकारिणो निगुणमातोपासकल्वाच्च । सगुणनिगु शयो तमः 

प्रकाश्योरिव विश्दत्वकल्यनमपि उत्तमाधिकारिदेपव भवितुमषति न तु मध्य- 

भाधिकारिदच्चा | समुच्चयोपासनफलभूतनिःखेयसाभु्रदययोः सामानाधिकरण्यं च 

परभेश्वरनियमिताधिकारवत्सु ब्रह्मविष्णुरुद्रन्द्रादिषु श्रूयते एव । न चाधिकारि- 
व्यतिरिकषेष्वप्यभयफलसिहिरिति waa’ सश्भावयितुम् । समुञ्चयोपासनसिद्धावपि 
कशससुश्चयासिर्ेः । तस्मादधिक्रारिभेदेनोभयलिङ्तया प्रवन्तायामस्यासुपनिषदि 

म काथिदपि विरोध इति। इदानीं शब्दब्रह्मविदुषः परब्रह्मवैदनाभावै परम- 

प्रवोजनाभावम् “we” इत्यादिना दशंयनरुपनिषदसुपसंरति ऋच इति । ऋचः 
चऋशमादिवैदमन्ताः विश्वे षैः देवा wat भ्रविनाशिनि परभ aaicad 
यस्मिन् ष्योभन् व्योमनि चिदाकाशेऽधिनिषेदुरष्यवसन्। चिदाकाशामक- 

निगु शपरब्रह्मणस्छकलषेददेवाधिष्ठानत्वे सति कमुतिकन्धाथेन नरतिगाख्य- 
जेषप्रयद्चाधिष्ठानतवोपपत्तेः। तदक्तरत्वादिलक्षणं परं ब्रह्म यो न षेद न विदित- 
वान् ख ब्रद्मालेषधविन्नानरहोन wer aa शब्दव्रह्ममाताध्ययनेनेत्यर्धः। किं 
प्रयोजनं करिष्यति । 

शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णाय्राल्परे यदि। 

अमः खमफलं तस्य Waals रततः ॥ 

इति परबह्म्नवनङोनस्वाथोतण्न्दन्रह्मयोऽपि चममाक्रफलत्र ्वन्छत् । ये शन- 
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wae दत् दन्यः पूर्वोज्ञप्रकारेण विदुर्विदितवन्तस्त इभे वत्तमाना 

HAMA एव समासते परब्रह्मणि सम्यगासोना भवन्तोत्य्थः । 
श्रयं भावः- लोकै अधोतसमस्तवेदमन््ोऽपि पुरुषस्ततूपरमतातुप्थभूतपर - 

WMATA  तदध्ययनखमञित्तशहिमात्रप्रयोजनो 
भवेत् न तु सदयोमुक्छिप्रयेजन इति । 

इति योमत्सुन्दरेष्वरतातपाद शिष्याप्ययदोचिताचाथक्षतौ 

ae चोपनिषन्नायं समासम् । 
॥ शिवम् ॥ 

ne 





ahaa नमः ॥ 

अरूगोपनिषत् । 

दमा नुकं भुवना सीषधेम ॥ 
WN: — wa नाम सुनयः avai afer । दमा इमां चक्रविद्यां | 

नुकं fara भुवना भुवनानि । aaa अवगच्छाम । चक्रविद्यामुपा्ित्येव 

भुवनान्यवतिष्ठन्त इति वितकंवाम इत्यध; । यदा - इमां चक्रविच्यां भुवना 

भुवनामलया सोषधेम । नुकं vast) "नु wept fanaa a’ इत्यमर; ॥ 

seu विश्वे च देवाः ॥ 
भस्य बाक्धस्यार्धः स्पष्ट एव । चक्रविद्यामुपा्ित्यैव भासत इति शेषः ॥ 

यज्ञद नस्तन्वन्च प्रजाच्च | 

भदिलयेरिन्द्रः सह सौषधातु ॥ 
सस्याथैः-यश्नमग्निामादिकं नः waa तन्वं तनू" wae पन्नोमिति 

यावत्। प्रजां सन्तानं । चकारात् WaT: सम्पदः । श्रादिलत्यैः HATTA: सष 
इन्द्रः चक्रविद्यापासनात् प्रा्पर्मैश्वयः इन्द्रः चक्रविव्यामस्माकमुपदिश्य सोषधातु 

सम्पादितवान् । प्राप्तकाले लेर् ॥ 

आदिलेरिन्द्रः सगगो aafg: | 
अस्माकं भूत्वविता तनूनाम् ॥ 

मन्वहयस्या्ः- तनूनां पुतरमित्रकलव्रादोनां अविता र्षकः भूतु 

भवतोत्यधंः | इन्द्र एवास्माकं योगक्षेमसम्पादकं इति भावः ॥ 

WATE प्रभ्नवस्व ॥ 

पृश्रयखक्रविद्या प्रस्तुवन्ति । श्रापादमस्तकं अवनं ्रखतनिष्यन्दसेचनं 

कुर । प्रकर्षण yaa दिसप्तिसष्टस्रनाडोमारगेषु wea कुर ॥ 

WMT ज मा AB: ॥ 
ऋचोऽयमर्धः- श्राग्डो पिण्डाण्डं awry, चिप्रत्ययान्तः, भव 

१० 
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पिण्डार्छरूपैणास्मदोयेन ब्रह्मार्छङ्पेण ania भवदोयेन प्रा्ुहि. भवत्सायुज्चं 
Wad wr wanes) aetna. भनुग्छहापेत्यः। भ्रजगतौ 

ति धातो; भ्रकारलेापन्कान्दसः ॥ 

सुखादोन्दुःखनिधनाम् ॥ 
श्रस्याधः-सुखमत्ति श्रादयतोति सुखादौ सुखसम्पादकः इन्दुः चन्द्रः 

बेन्दवस्थानगतः खनिधनां खं वेन्दवस्यानमेव नितरां धन' यस्याः सा ताम् । 

यहा -मुखादीं सुखप्रथमां सु खास्िकाम् । दुःखस्य निधन नाशे यत्रेति दुःख- 

निधनां अविन्रातदुःखगन्धामित्य्थः। यदा-- सुखादौ ओभनेन खेन इन्द्रियेण 

मनसा Wa wat मनेविययामित्यर्थः । दुःखनिधनां दुःखानां दुष्टं न्दरियाणां 

चक्तुरादोनां अगाचरामित्य्थंः ॥ 

प्रतिमुञ्चख खां पुरम् ॥ 

ai भगवतीं gt देहं प्रतिमुश्चसख श्रधितिष्ठ । 

मरौचयः खायम्भुवाः ॥ 
अस्यार्थं :-सखयं भगवत्याः सकाशात् भवा उत्पन्नाः मरोचयो मयुखाः | 

सव्यैणि भुवनानि maa वर्तन्त इति वाक्यशेष; । सचन्द्राम्नोनां प्रकाश- 
कत्वं खायग्भुवमरोचिप्रसादादेषैति sata वच्छे | 

ये शरीराण्यकल्पयन् | 

अस्याधेः -ये agen: यषटुत्तरतिशतसंख्याकाः शरोराणि कालाककानि 
षष्टुगस्तरविशतसंस्याकानि दिनानि तान्येव daqat । हायनाता प्रजापतिः! 
षति qa: ॥ 

ते ते दें कल्पयन्तु ॥ 

मे मरोचयः तै तव भगवत्याः देशं कल्पयन्तु Bear) रेहशष्देन 
देहावयवश्चरणमुच्यते। भवच्चरणोत्पन्रा इत्यर्थः ॥ 

ata a a a तीरिषत्॥ 
तै तव ख्या स्यातिः wr मा च तोरिषत् भस्मन् न जष्ातु। भव- 

दिषयन्नानं भस्माकं सदा सिष्यतित्य्ः ॥ 
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इतःपरं पृश्रयश्चक्रविष्यानुष्ठाने त्वरमाणाः; परस्मरं सङ्गिरन्ते — 

sfasa मा aa | अगनिमिच्छष्व' भारताः 

राज्ञः सोमस्य AAA: | FAUT सयुजोषसः ॥ 
भरयमर्धः-- हे भारताः भायां भारूपायां ज्यातोरूपायां चक्रविव्यायामिति 

यावत् रताः उपासनारताः । TET भारत्याः सरस्वत्या; ओोविद्ाया उपासकाः | 

सामान्धविहितप्रत्ययस्य विगेषवाचित्वात् भारता इति । उचिष्ठत उपासनोपक्रमं 

कुरुत | Alaa श्रप्रमन्ता भवत । अग्निभिच्छष्वं खाधिष्ठटानगतामिनिं प्रज्वखयत | 

Tree । उमया afea aa) चन्द्रमण्डलान्तमेतवैन्दवस्थानगतत्वात् 

टेव्याः चन्द्रस्य सोमशब्दवाच्यत्वसिडिः। तस्य चन्द्रस्य निषयन्देः ठप्तासः SAT: | 

सूर्येण अ्रनाहतचक्रविशदिचक्रयोष्ये स्थितेन सय्यंण सयुजा, भरग्निचन्दरयोध्य- 
वत्तिना Set: | यदा- सूर्येण सयुजा रान्ना ठप्तासः इत्यन्वयः । कौदृशः 

उषसः ब्ृष्टमायामयक्तेशाः । यदा --उषसः उषःकाले ध्यानरता; तस्मिन् काले 
भगवतोनिदिष्यासनादैविंहितत्वात् | 

दूतः प्ररं पूजासामग्रोसुपदि शन्ति एृश्चय :- 

युवा सुवासाः ॥ 
श्रयमर्थः- युवा EP: खसः । सुवासाः Waa । ददं शुश्रभरण 

एश्चमाल्यादोनासुपलक्कम् । एवंविधः aq पूजयेदिति शेषः ॥ 

MIRA खरूपं तावदाहुः- 

अष्टचक्रा नवद्वारा ॥ 

श्रयमर्धः - ब्रष्टकोण-दशको णडितय- चतुर्हशकोणाष्टपत-षोडशपततिवलय- 

विरखामकानि ्रष्टाचक्राणि यस्याः सा श्रष्टाचक्रा। अतएव नवदारा नवानि 

हाराणि त्रिकोणरूपाणि यस्याः सा नवहारा ॥ 

देवानां पूरयोध्या ॥ 
अयमधैः - देवानामिनद्रादोनां पूज्यत्वेन सम्बन्धिनो पू बरोविद्यानगरम् । 

यद्वा, दौव्यन्तीति देवाः पञ्चविं्तितस्लानि तषां पूरधिष्ठानम्। यदा, सय 
चन्द्राम्नोनां पूः सोमसूयानलाककत्वात् खोचक्र स्य । तस्य पुरत्रयसमशटिरूपत्वात् 

पूरिष्येक वचनसिहिरिति ध्येयम् । water waren भनधिकारिणां मन्द 

भाग्यानामिति शेषः ॥ 
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तस्यां हिरण्मयः कोशः | 

खर्गो लोको ज्योतिषा्रतः ॥ 

अस्याधेः- तस्यां पुरि tame हिरण्मयः कोशः सहसरदटलकमलकोश् 

we: | वैन्दवस्थाने सषस्रदलकमलकोशस्य विद्यमानत्वात् ae कोशस्य 

च्योतिषा स्वर्गो लोक श्रावठतः। च्योतिर्लौकः खगलोक इत्यथः ॥ 

wy श्रयः चक्रविद्योपसनायाः फलमाह :-- 

यो वै तां ब्रह्मणो षेद असतेनाघ्रतां पुरीम् | 
तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च भायुः वौ प्रजां ददुः ॥ 

अयमथः - ब्रह्मणः ब्रह्मखरूपायाः भगवत्याः तां Tata अस्तेन आतां 
चन्द्रमर्डलगलत्पोयुषधाराहतां पुरो ओीचक्ररूपां विषुरायाः पुरं यो षेद wa 
पूल्यैकमञचेन' करोति aa विदुषे अर्काय ब्रह्म च ब्रह्मरूपा भगवती, ब्रह्मा च 
MWS भगवान् । Wed उभयोर्लनं समुिनोति. मिलितयोरेव 
FTAA Balt सुधासिन्धुमध्ये मणिदोषे चिन्तामरिग्छहे निवासात्। wat 
उभौ wy: जोवितं fe यथः प्रजां सन्तानं ददु; दद्यातां इत्यर्थः । व्यत्ययो 
age इति वचनव्यत्ययः ॥ 

शिवशक्योः aaa निवासम् :— 

विभ्राजमानां हरिगं यशसां संपरोवताम् | 
पुरं हिरण्मयं! ब्रह्मा विवैशापराजिता ॥ 

भरयमर्थः- विश्वाजमानां श्रनन्तकोटिसंख्याककिरलेरिति शेषः प्रकाश 
मानां । हरिणं हिरण्यवणों “हिरख्यवण् इरिणोम्” इति aa: । यशसा abet 
सम्यक्परिठतां, ये ये लोके afta: ते सव्वं भगवतीप्रसादसमासादित- 
alfina इत्यधेः at deal पुरं चिन्तामणिग्टकं ब्रह्मा सदाशिवः ब्रह्मा 
शिवो भे wy सदाथिवोम् इतिश्रुतेः पुंलिङ्कब्रद्मशब्दसदाशिवशब्दयो; एक- 
ward: प्रतोतः। विवेश श्रपराजिता सादाख्या चन्द्रकला fatal वाक्ष- 
दयेन उभयोः प्रषेशमेदप्रतिपादनं ‘ak चिन्तामणिग्यहे सदाशिवः ater 
सब्रिहितः। अपराजिता कुण्डलिनो शक्तिः षट्चक्राणि भित्वा भूयोभूयः 
प्रविशति श्तोममथे न्रापयितुम् ॥ 



Sure ॐ 

शिवशक्त्योः तस्मिन् चक्रे भ्रवखितिप्रकारमाइ :-- 

पराङत्यज्यामयौ । पराङेत्यनाशको ॥ 
श्रस्यार्धः- पराङ् अधोमुखो चक्ररूपिणी । भिवशक्चोमेष्ये शक्तिः wea 

wat ज्यानिरद्िता नाशरह्िता नित्या दुःखरद्िता घानन्दमयो इत्यथः । एति 

वर्तते । यहा - श्रज्यामयो ज्या भूमिः तेन पञ्चभूतानि लच्छन्ते, तन्मयो न भवतो- 

त्यज्यामयो, मनस्तच्वादिमयौ शिव चक्रासकचतुस््रिकोशास्िकेति यावत्, शिव- 

कोशानाम् बैन्दवस्यानादधः ऊरमुखतया TATA | अनाशको नाशरहिता 

शक्तिचक्रामकपश्चयोन्याकिका। परा भधोमुखौ एति, शक्षियोनोनामपि 

शिवकोणापक्लया ware gear) रवं शिवकोणशक्ियोनोनाम् परस्मरमवाभ्- 

मुखत्वं चक्रजेखनक्रमादवगम्यते ॥ 

विदुषः फलमाह :— 

इह aga चान्वेति | विदान् देवासुरानुभयान् ॥ 

Tere: - दोव्यन्तोति टेवाः एकादशेन्द्रियाणि । WHT: Waa: ATA: 

प्राणादिपश्च वायवः तान् रान्ति sizes इति पञ्चतन्मावा उच्यन्ते । उभयान् 

उभयत्र देवासुरेषु श्रन्वितान् मायाशदुविद्यामहृश्वरसदाथिवान्। यो विदान् 

पश्चविंशतितक््वजातं विदित्वा शिवशक्तिखम्पुटासकं पञ्चविंशतितश् विलक्षणं 

षड्"शतस्ं ag वेत्ति स विदान् इह च दृह लोके पूजातारतम्यव्ात् WEA 

च परलोके सारटिंसालोक्धसामोप्यसारूप्यसायुज्यात्मिकया पश्धविधया सुका 
अन्वेति युज्यते साष्टपादिखशूपंसप्रपशं पुरस्तात् प्रपश्चाते । 

अथ देवासुरोभयन्नानोपायमाहु :-- 

यत्करुमारौ मन्द्रयते यद योषिटयत् पतित्रता । 

अरिष्टं यत् fag क्रियते भ्रग्निस्तदनुवेधति ॥ 

, अयमर्धः- कुण्डलिनोगशकतेरवस्थात्रयं विद्यते यद्यस्मिन् चक्रे कमारो 

कुमारावश्ामापतरा प्रथमं सुप्तोयिता werd amet करोति qatar: 

कुण्डलिन्याः arene war हि चपतोलयाने ret करोति, तहदित्यधेः | 

यदुयोषित् यस्मिन् चक्रे कुलयोषित् विष्णुगरन्विपथन्तं गत्वा, रातोति शेषः । 

कुलयोषित् कुलं त्यक्षा राति विष्णोः प्रभेदने । 

इति समतूकुमारवचनात् 1 ̀ यत् यस्मिन् चक्रे पतिब्रता पत्वा सदाशिषेन सा 



ot अरुकोपनिषत् 

avazanaa विषरमाणा । fee छमाभावं ‘fee चेमे एभाभावे' इत्यभि- 

धानात्, तदन्यदरिष्टं इभं अख्ताखादामित्यर्थः। यत् किचित् क्रियते तत् 
स्वधिहानगतोऽगम्निः watufa सहायं ati, रतश्च भरभ्यासवशात् 

वायुना अग्निं प्रज्वाल्य श्रम्निथिखानुविद्चविलोनचन्द्रमग्डलगलतपोयुषधारानुभवे 

पद्चविंश्तितच्वातोता परमेश्वरो इति wit सुशकमिव्युपदेशः ॥ 
चक्रविद्योपासनं विनां भ्राख्मिग्णां न्नानिनामन्नानिनाञ्च फलदायकः 

मित्यमिसन्धायाषु :-- 

WIAA: TARY यज्वानो ये ऽप्ययजुनः 

Sra नापेक्षन्ते ॥ 

IAT — VATS: भपकाः भ्रत्तपितान्तःकरणकस्षा इत्यथः । खता- 
सञ्च पक्ता चपितान्तःकरणकरमषा इत्यः । यज्वानः aerate: तैवणिंका 
श्रा्रमिण्च । श्रयच्धनः यागरहिताः शूद्रादयः । "तस्माच्छुद्रो यन्नेऽनवक्गपः' 
ति ofa: व्रैवर्णिकेकनियताधिकारयन्नशब्दवाच्याम्निरामादिपरा। चक्र 

factored शूद्राशामपि भ्रधिकारचादनात् निषादखपतिवत् वैदिके कम्मखधि- 
कारसिष्ः न काचित् चषतिः। यन्तः, इण्गती, चक्रविद्यामवगच्छन्तः सखः स्वगे 
नापेशन्ते ॥ 

चक्रविद्यापासनाव्यतिरेकेण देवतान्तरापासनायामनिष्टमाष् : -- 

दन्द्रमल्िञ्च ये faz: सिकता दव संयन्ति | 

रश्मिभिः समुदौरिवाः भस्माज्ञोकादमुष्प्राच्च ॥ 

भयमथंः-- सुरासुरमख्यवन्दितिचरणारविन्दायाः सव्वैभूतान्तर्यामिन्याः सब्यै- 
व्यापिन्धाः जगद्त्पल्िखितिलयहताशक्र विद्याया अन्यत्वेन ये wala, चकारात् 
यमादिजलोकपालान् एथिव्यादिसदाशिवान्ततच्वानि च, उपास्यत्वेन ये fae: तै 

सिकता <a वालुककणा इव संयन्ति, परस्परं विरलाः चष्ट भवैयुरित्यधंः | 
किञ्च-रग्मिभिः यमपाभेः समुदोरिताः संयता वा भवेयुः इत्यः । 
किश्च - पस्माक्ञोकात् भमुखाल्लोकाञ्च भ्रष्टा भवेयुरिति ओषः | 

अतएव गुलखन्तरम्- 
war’ तमः प्रविशम्ति येऽविद्यामुपासते a 

अयमर्थः भविद्यां विद्याविङ्हां श्रानमागंविरहं इन्ादिखेवां "वाचं 



सभाष्या oe. 

घेनुमुपासोत' शतयेवमध्यारापितसेवाश्च ये gaa पे wfaute: भन्धं तमः 
प्रविशन्ति भन्धताभमिसखं प्रविश्न्तोत्यधैः। चकारः प्रकरणसमापिद्ातकः ॥ 

ऋषिभिरदात् पृश्चिभिः॥ 

समापरेयसुपनिषत् ॥ 

ॐ तत् सत् ॥ 

एञ्चिनामभिः ऋषिभिः एतत् शव्वैमदात् दायि । कणि ae, छान्दसः 
कश्चि प्रत्ययज्ोपः, aimee । ऋषिभिः hale: एवसुक्षमित्यर्थः | 
यदा -एञ्रिमिः ऋषिभिः सहितः ऋषिसङ्ः एवमदात् वाचमिति ओषः om- 

वानित्य्थः ॥ 

समापियं लच्छमोधराचायक्तता रौका a 





कालिकोपनिषत् । 

ॐ अथय ह एनां AMA बह्मर्रूपिणोमाप्रोति । शएभगां तिगुणासुक्ता | शुभगा 

तु कामरेफेन्दिराविन्दुभेलनरूपा । सम्टिरूपिणो। एतचिगुणितमादौ । तदनु- 

कूचंदयम् । कूव॑बोजन्तु । व्योमषष्टस्ररविन्दुभेलनरूपम् । तदेव दिरुचाय । 
शुवनाष्यम् भुवना तु व्योमज्चलनेन्दिराशृन्यभेलनरूपा । तदयम् । fait 

कालिके इति अरभिमुख्यता । तदनुबोजमप्तकसुच्ाय्थ । वदद्वानुजायासुश्चरेत् । 

war शिवमयो भवेत् । सव्यैसिद्धोश्वरो भवेत् । गतिस्तस्यास्ति । नान्यस्य । स तु 
नारोण्वरः। सतु देवेष्वरः। इति ॥ अभिनवजनदसङ्ाणा । घनस्तनो । कुटिल- 

दंष्रा । स(श)वासना कालिका ध्यया । ल्रिकोगं faa नवकोणम् । पद्मम् । 
तस्मिन् देवीं षडङ्ग नाभ्यच्चैप । afed स्वाङ्गम् । ॐ कालो कपालिने कुल्ला कुर- 
कुल्ला विरोधिनो । विप्रचित्ता । उग्रा । उग्रप्रभा । stati नोला। घना । वलाका | 

मात्रा । मुद्रा । मिता | सैव पञ्चदशकोणगा । ॐ ब्राह्मो मादेखरो चन्द्रो चामुण्डा 

कौमारो अपराजिता । वाराद्धो नारसिंहो च श्रष्टपत्रा । दितोयचतुःषष्टा्ट[दण]. 

हादशचतुदंशषोडशस्वरभेदेन प्रथमेन । प्रणवेन वा । मन्त विदध्यात् we 

तन््ूले(ना)वादनम् । तदैव पूजनम् । य एनं मन्राजं नियमेन अनियमेन वा । 

aa लक्तमावन्तयति। स पाप्मान तरति । स दुष्कंलानि तरति। स ब्रह्म 

भाग्मवति | सोऽखतत्वभाग्भवति । स सर्वैशोकं तरति । स आयुरारोग्य सैश्वय्य 
लभते सदा | पञ्चमकारेण पूजयेत् | मदा भक्तो भवेत्। सदा वेदभक्तो भवेत्। 

स सव्यैशस्तं जानाति । स सव्वप्रत्ययकारो भवति । राजानो दासतां यान्ति। 
सिद्धमन्तस्य जपिनाम् । यश्च पाखात्यम् । तन्मयम् । शिव एव हि । जघा सव- 
देवतम् । मग्रं वीजम् । यः स्यम् । शिव एवायम् । अणिमादिविभूतोना- 

मीश्वरः । कालिकां लभेत् । आवयोः पात्रभूतोऽसी । सुक्ततो त्यक्रकल्मषः । 

Taam: स विन्नेयो यः स्मरेद् घोरदच्निग्णम् । दशांश. होमयेत् । तदनु तपयेत् । 
अथ एकेषु यान् कामान् वाहयति भोषयति । अनिरुदन्नानात्। अनिरुड- 

सरस्वती । श्रथ एकं कालिकामनु" जपेत् । यं (यः) मत्खद्वास्मा ज्ञानवेराग्धयुक्तः | 

शाम्भवं(व) दोक्तासुरतः । शाक्तो वा दिवा ब्रह्मचारो । रातौ नग्नः । सर्वदा चैथुना- 

१ स्वर्पिशौति पाठान्तरम् । 

११ 



cR कालिकोपनिषत् । 

सक्षमानमः | जपपूजाटिनियमो योषित् प्रियकरः । सुभगोदकं न aay | तेनेव 

पूजनम् | म्व॑(दा)कानौरूपा(पमा)ानं विभावयेत् | सब्बैयोषिदाग स)क्ञो भवति | 
सब्धहत्यां तरति । wa प्चमकारेण सब्धमाप्रोति | विद्यां पश" धनं धान्धं सब्यै- 
wren | कवित्वश्च | नान्धः परमः पन्या विद्यते । मोक्षाय । च्नानाय । eT । तस्व 
भव्यं यत्किञ्चित् दृश्याृश्यमानं | स्थावर जङ्गम(मं) ततृसव्वैम् । कालिकातन्ते तु । 

तं परोक्षम् 1 वेदेऽयम् । मनुजापो । स पाप्मानं तरति | मतु अगम्यागमनं लरति । 

म anya तरति । म सन्भैपापं तरति । म सन्धसुखमाप्रोति । स सवै जानाति । 
स सव्पसन्रयामो भवति। म विरक्तो भवति। aa सव्यैवेदकारो भवति। स 

सव्धमन्बजापो भवति । ख स््धशास्तवेन्ला भवति । स मव्यैयन््ाधिकारो भवति | 

्रावयोर्मिं तरभूतो भवति । इत्याह भगवान् शिवः । निविंकस्पं न मनमा यः सर्व 
करोति। अथ ह एनं मूलाधारे स्मरेदिव्य' विकोकं तजसां निधिम् । तस्याग्नि- 

रखामानीय wa aE व्यवस्थितम् । नोलतोयदमध्यस्थ तद्ग खेव भास्वराम् | 

नोलां सुपोतां भास्करवदुपमाम् । तस्याः शिखाया मध्यं पगमोध्व॑व्यवस्थिताम् | 

a aw a faa: |) स स्मरः स सर्वपापेः प्रमु्यते। स महापातकेभ्यः पूतो भूत्वा 
wafafe war क वलयं भजतोति। भेगवोऽस्य ऋषिगनुष्टपदन्द : wen बोजं 

qe शक्तिः कविलवार्थं विनियोगः । ऋषिच्छन्दोदैवनं श्रात्वा मन्धफनलमञ्र ते । 
श्रथ सर्वां विदां प्रधमभेक' दयं नयं वा पुटितं कल्ला वा जपेत् । गतिस्तस्या 

म्तोति । नान्यस्य । इ गतिः । ॐ सतं (व्यं) तलवम् (तव्सत्) । भथ हैनं गुरं 
परितश्च गोहरण्यादिभिगृद्वोधात् | मन्वराजम् । गुरुरपि शिष्याय । सतूकुलोनाय 
wana fed दृष्टा स्वयं परिजप्य निशायां favtq एकाको fate | 
ae aga वा जघ्रा देयम् । ॐ तक्यम् । ॐ तत्सत्यम् । नाग्धप्रकारेण 

वा सिहिभवतोति। कालिकामनो वा भावयति। विषुरामन्बं वा acre 
दु्गामनौ सिहिभवतोति ॥ 

इति भधव्यैसोभाग्यकार्ं कालिकोपनिषत् 
समापता। 



ॐ aa: शिवाय । 

तारोपनिषत् । 

भख हैनां ब्रह्मरन्ध तारिणोमाप्राति । तारयतोति तारा । तारा स्याददपश्चा- 

कषररूपा ब्रह्मविष्णुमरेश्बरसदाशिव विन्दुभेलनरूपा विद्या । तथा प्रधमं मुवनामुच- 
२त्। व्योमच्चलनन्दिराकलाविन्दुमे लनरूपा | ततो वधृमुचरेत् । (१) dena 

तूथस्वरविन्दुमेलनरूपा । ततः qa व्योमषष्टस्वरविन्दुमेलनूपम्। नीलाख्या 
सरस्वतो | इमामधोयानस्तर्कागमपराण्काव्या दि वागीश्वरो भवति । तारादिका- 

स्तान्ता चेत् तारा भवति । रएतस्या ज्ञानमावेण Maw भवेद् वे । तामेत्य 
सव्धेविद्यान्नामवान् भवति । वारत्रयं यः पठेत् । म सब्रामो शिव एव सव्वैदेवमयो 
भवति । ताररहिता पुनगकजटा भवति । एतटूपामघोयामा समानफलदा । नाव 

मित्रामिलादिविचारणा । सिविद्यानामामां फलं दक्षिणावत् । अथातो मन्तान् 

जलशडित्तालनाचमनकराक्षतप्रेपतिविधविघ्नो तूसारगभूम्यभि मन्गं जलाभ्यु- 

छकुसुमश्दियन्तनिश्ागरूपानागमवादौ लिखेत्। एकलिङ्ग पिढभूमौ चिर 
शून्यनिञ्जन देवालये विजन aqua sez quraz निव्लन 2H निस्जनदेवा- 
गारे गोफलमूले विजन नदोतोर चैत्यं वराश्वत्यमूले awe वा पूजा । पञ्च- 
त्वविधिना । श्रक्षाभ्थमुनिरस्यापि aq ददतो ae बौजं शक्तिमुवना वधः 
कोनकम् | एकजटा तारिणौ aster कोग्रजटा avian पि्कोगैकजटा 
श्राभिसुख्यन षडङ्गानि इन्द्रनोन्वर्गभा मूनमन्वभाद्जि सूलाधारनाभिददयत्रह्म- 

रपृ षु भुवना वधृकूचशोषगदषनप्रोत्मारणामतकतिमृत्तिजननोया Aaa । 
मजनप्राडपेश्यघनराजिनिभाप्य(दय) वर्षा पौनोब्रतवक्तोरुदा नानाविधस्त्रानङ्कार- 

विराजिता । waa लम्बोदरो भोमा व्याप्रत्वगाहता महाचोनगुरुकपानलपच्चमद्रा 

विराजिता भोमदंष्टा करानास्या पिङ्गनोग्रैकजटा व्वष्रकन्तुदक्तिणकरगुगा कपानो- 

त्लवामकरयुगा wanfada सावेगस्मगयुता अक्तोभ्यमौनेोन्दुप्रज्व लिना fusayfa- 

मध्यस्था ध्येया । चित्ततोषगानन्तरं ai तारिणोति श्राक(ा)मटतया श्राकनि 

मन्ताष्य GANG लन WNT: पर सुरम्ये TATE उत्तरे Fe तदन्तास्तवङ्कि- 
जाया। चतुरख्राष्टदनवरिकोणरूपं यन्वम । नच््मोः सरस्ते रतिः प्रतिः कोतिसु 

शान्तिः सदाशिवा गमागमवशात् पुष्याच््रलियौगमूललमन्घ्रुपपटलविहत- 



uy तारोपनिषत् । 

कुसुमपरद्रव्यदानत्पणम् । नेषैव्यभूतवलिटानादिसुस्थ(सुख्य)षडङ्गनि । गुरूनपि 

यथादेशं । पूर्व्वादिदिशि गणेश्वटुकक्ते्रपालयोगिन्यः । ्राग्ने यादिषु वेरोचन- 
शक्पाण्डर (१) तारकान् । त्रिकोणेषु बोजवयं । दिशि पद्यान्तकथमान्तकविघ्रा- 

न्तकनरकान्तकान् | विकोरेषु बोजत्रयं ब्राह्मो वैष्णवो asad शक्तितरययुता 
यथायोग्यं वस्ालद्कार मष्ाशङ्कमालया aa नियभेनानियभेन वा सिद- 

विद्यानां देवन्नानप्रकाशकानां संन्नानसद्गन् । कालिकाविहितानि कल्पानि 

कुर्यत् । रथ इनं भगवन्तं परमेष्ठिनं सनतुकुमारः पप्रच्छ येन सन्धैस्य wa 
भवति alana कथय भगवन् कोहि मन्त्राणां परमा मन््रदेवतानाच् दैवतं 

किमुतास्य विद्यायुगशोधनं पुव्रपौतरकवित्वश्च धनधान्यकवित्व चच निव्धणमोक्त' 
लभते बुधः । केन विधिना आराध्यते कंन मन्तरेण सव्वेमिति । अथाह भगवान् 

ब्रह्मा AAT परमो मन्त्रस्तारेति परमा तारा सा देवतानाच्च देवता । सब्बदा 

wag मध्ये जपेत् । स्तिया योनौ सदा जपेत् । ऋतुमतीं गच्छेत् । तुलसीं त्यजेत् 
एवं क्त्वा गुरुः शिष्थोऽयुवदयं निशायां एकाको शृन्यग्डदहे तिमिरालये । तदा 

सव्यैस्य सव्धन्तरति यशस्यन्ते नराः ॥ ॐ 

इति तारोपनिषत् समाप्ता । 

ॐ ताराये नमः | 

TE, 

(१) पद्मनाभश्रसिताभनामकमासकपाण्डर | 



ॐ नमः काल्ये । 

अहैतभावनोपनिषत् 
अद तभावनां वच्ये गृगुष्व कमलानने | 

यस्य विज्ञानमावेण भवैद्रङ्गाधरः खयम् ॥ 

श्रं स्तो । पुरुषोऽदहम् । सदाशिवोऽहम् । परमप्रक्षत्यो(तिर]ऽहम् । परमषुरुषो- 

ऽहम् । नादोऽहम् । विन्दुरहम् । कलाचाषम् । गशब्द्रह्माहम् । क्रियायोगो 

ऽहम् । ब्रह्माहम् । विष्णुरहम् । सौरोऽहम् । ब्राह्मोऽहम् । वैव्णवोऽहम् । शिवा- 

ऽम् | नानाशक्तयहम् | श्रसुरोऽम् | QUIT । उच्चाररष्ितोऽम् । विद्याऽहम् । 

वेदाहम् । वेदशाखिन (वेदसात्तिण)खाहम् । वैदक्रियाऽम् । क्मयोगोऽ्म् । 

wiaratcey । पिताऽहम् । माताऽदम् । पुत्रोऽहम् । गुरर्म् । ् राचार्ययोऽहम् | 

आगमोऽहम् | रामायणोऽहम् | महाभागवतोऽहम् | महाभारतोऽहम् । ओोभाग- 

वतोऽदहम् | शुतिशास्ताण्यहम् | मण््रोऽहम् । मन््ार्थोऽदम् । स्तवोऽहम् । कवचो- 

ऽहम् । अं सहख्रनामानि। अहं गायतो । बोजान्यदहम् । कूटाक्तरोऽहम् | 

त्यक्तरोऽदम् | पञ्चाशन्माटकाःहम् | पञ्चभूतान्यहम् | पञ्चमहाभ्ूतान्यहम् । तच्वा- 
TSH | स्थुलोऽहम् | स््मोऽदम् | कुलाकुलाघाऽहम् । कुलाचलखाऽहम्। प्रमाणादि 

घोडशपदार्थोऽहम् | ऋषयशाऽदम् । BAIA! THEA स्तियोऽहम् । 

यियोऽहम् । प्रियोऽहम् । गोयम् । भूतोऽहम् । कुभार्डोऽदहम् । प्रेतोऽहम् । 
लोकपालााऽम् ग्रदाखाऽम् । दिमाजााऽहम् । दशदिशोऽहम् । ऊर्ऽहम्। 

MASSA | चतुरंशसुवनान्यदम् | तत्ख्योऽहम् | तदसंप्रदज्चायहानन्तरम् । तदश 

संप्र यात् । 

जपेग्मन्धं विधानेन संख्यां कुर्वन् विधानतः | 
न दोषो मानसे जापे इत्याह भगवान् शिवः ॥ 

इति सदाशिवप्रणोतं stand समाप्तम् । 





( क ) 
अथातो wifawer wrt afew: wel awe ace: any 

सव्येङकता बुद्दिः । प्रपेष्रः। पञ्च विषयाः maw: पश्चमकाराः । Rat श्रान- 
खरूपाः। योगो मोचः। gees ज्रानम् । अनित्वन्नानन् । wa wh: | 

एषां ate vara: | सर्वेन्द्रियाणां भयनप्रथानम् । अथवोविहिता न काया 

धनः शाग्भवम् । पामनोऽनिन्दा। geta: wana । बुहिमतिमता प्रकयां 
(प्राकदः) न कुयात् । पष्चभावकं । चन्धायो ग्धायः। किमपि wrerowed म वदेत् 
free वदैत्। भन्तः am: । वहिः गवः । लोके न निन्दात्। सोके Fee: | 
कौलं न निन्दात्। प्रकखं म निरयः । न तिष्ठेत् । जियभेन नियमा are: | 

TAME MT व्रतञ्चरेत् । कौलं प्रतिषां ga निःसङ्ग एव भवेदित्वाणामम् | 
अनित्यकशोपः। मपश्चमलामे कमं gate! wa xfer) wala 
निभेयता फलमान्ा लतारूपम् | गद्धिषु निष्टुरतां न gary) न खेच्छया 
पञ्चमं gay) Tere न सम्भावयेत्। वोरख्जियमनिच्छाया म रमेत् । 
fed न इन्धात् cag अपैत् प्रातरलाय Vf) तख्छाज्ञा सिदिभवति | 
दूति पूजां कुव्यैन्ति feat नन्दने वने । 

इति षदाथिवप्रकोता कौडोपनिषत् 
समापा | 














